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Des. Orlando de Almeida Perri
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Des. Márcio Vidal
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Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

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

     Matéria Judiciária - Plenário 01

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

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00
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Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010327-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DA COSTA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035088-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO MARCOS DE ARRUDA (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))

 

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, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011800-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA,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, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032276-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE ASSIS BORGES (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:

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, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1034857-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA BARRETO RIBAS DE ANDRADE (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, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022211-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA SOARES (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))

 

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, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008962-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE SANTOS DA SILVA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-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, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033913-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDYOMAR ENEDINO DE SOUZA GALDINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: CAA-concluso-pc com peticionamento. 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, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034852-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVIDSON FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

 

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 
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centavos) e Taxa Judiciária a pagar: CAA-concluso-pc com 

peticionamento. 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, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031982-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-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, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030613-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARTEGIANO LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, 

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, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031941-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTON GOMES ARAUJO (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:

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$ 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, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011633-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO ALVES DE SOUSA (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))

 

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 
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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, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031978-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES BATISTA DE CAMPO ARRUDA (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:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-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, 

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, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004284-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI BYLICA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032399-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL MORAIS DANELICHEN (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008338-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESIVALDO DO ESPIRITO SANTO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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, 

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, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029484-10.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

HIATA ANDERSON MIRANDA 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:

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, 13 de fevereiro de 2020.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1341711 Nr: 18167-32.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA 

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

GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., ADVANCED 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALADINO ESGAIB

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

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

 Visto.

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

apensamento do presente feito aos autos nº 18166-47.2018.811.0041, 

Código: 1341710.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 338201 Nr: 9119-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAINT - GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA, JOÃO CARLOS 

BRITO REBELLO, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, MASSA FALIDA DE CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA GARRITANO MENDES DE 

ARRUDA - OAB:OAB/RJ 113.364, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Visto.

I – Considerando a certidão de decurso de prazo (fl. 394), intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, promover o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento (CPC – 

art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025409 Nr: 34536-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: OLHETE RESTAURANTE EIRELI - ME, RAFAEL 

HENRIQUE TAVARES TAMBELINI, BANCO BRADESCO S/A, INDUSTRIA 

AGRÍCOLA TOZAN LTDA, BRF S/A, BANCO DO BRASIL, NEVA 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, MASTERCARD BRASIL 

SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, GUSTAVO FERREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:15.948/MT, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14.485, 

Daniel Blikstein - OAB:154.894/SP, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:10031, GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.099/MT, 

JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910/MT, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:1.623-A/MG, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, RAFAEL HENRIQUE TAVARES 

TAMBELINI - OAB:OAB/SP 300.994, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT, SILVANA MACHADO CELLA - OAB:111.754-SP, 

TELMA CECÍLIA TORRANO - OAB:49.030-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 2009/2011 encaminho os autos ao 

Minitério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032143 Nr: 37796-94.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA COTTON KING LTDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, ROMARIO 

POSSAMAI, MANOEL DRESCH, MILTON APARECIDO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA, ODAIR FERNANDES MASSON, ARON DRESCH, JOSÉ LUIZ 

PICOLO

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

OAB:9.229/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto ao item 01 da decisão de fl. 600, certifico que, tendo em vista que 

o endereço fornecido pelo Administrador Judicial às fls. 541/543, quanto 

ao Sr. Odair Masson, encontra-se incorreto, visto que não contém CEP e 

nem numeração, intimo o Auxiliar do Juízo para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, trazer complementação aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111036 Nr: 15097-75.2016.811.0041

 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: TUT TRANSPORTES LTDA, LEDA ANTUNES 

GONÇALVES, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BISPO, JOSE SALVADOR QUARESMA 
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DOS SANTOS, NELSON RODRIGUES DE MATTOS, JURANDIR PEREIRA DA 

SILVA, ADRIEL ANTONIO BORGES DE SOUZA, CLOVIS SMITH JUNIOR, 

CARLOS DE SOUZA, MOISES SILVA DE TAS, MIGUEL SEVERINO ALVES, 

FRANCISCO LAZARO DA SILVA, AGNALDO ANTONIO BORGES DE 

SOUZA, MAXUEL DA SILVA, MARCELO MARIANA FERNANDES, SILMAR 

DE SOUZA SILVA, JOAQUIM GERALDO ROSA, CLEITON LUIZ INACIO, 

VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA, VALDEMAR GOMES, ARNALDO 

ALVES DOS SANTOS, DEMICIANO DE MATOS, VANDERLEI FILIPE DA 

SILVA, PAULO VIEIRA DOS SANTOS, DEMAIS POSSEIROS, Associação 

dos Pequenos Agricultores do Assentamento Novo Horizonte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES ANTUNES 

- OAB:6.095/MT, CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA E 

JENEZERLAU - OAB:8464/MT, JOÂO JENEZERLAU DOS SANTOS - 

OAB:3.613-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:11623-A, RAFAEL 

CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032

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

OAB:15.745/MT, RANMAR SANTYAGO A. AMORIM SANTOS - 

OAB:21910

 Diante da ausência de registro de intimação do advogado da recuperanda 

atinente à decisão de fl. 337, remeto-a à publicação: "Visto. Cuida-se de 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada 

pela TUT TRANSPORTES LTDA em face de ELIAS BISPO E OUTROS, que 

foi remetida a este Juízo pelo MM. Juiz da Vara Especializada de Direito 

Agrário da Capital pela decisão proferida às fls. 109/111. O magistrado 

que me antecedeu na condução do feito, suscitou CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA (fls. 225/227), tendo o TJ/MT, julgado improcedente o 

conflito (fl. 246). Em consonância com o parecer ministerial de fls. 

293/296, DETERMINO: I – INTIME-SE a parte autora para impugnar a 

habilitação da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES 

como assistente processual, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC/2015 

– art. 120). II – INTIMEM-SE os sócios da requerente para regularização da 

representação processual, conforme apontado pelo Ministério Público no 

item “b” de seu parecer. III – INTIME-SE o administrador judicial para, em 10 

(dez) dias úteis, esclarecer a situação do bem objeto da presente 

demanda possessória. IV – INTIME-SE o INCRA e o MDA (Ouvidora 

Agrária) para prestarem os esclarecimentos determinados no item “3” da 

decisão de fl. 73, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251330 Nr: 17906-87.2006.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA, 

GILBERTO RODRIGUES BAENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH 

- OAB:35.111/PR

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

OAB:5237, PRISCILA BASTOS TOMAZ - OAB:8659, WILSON ROBERTO 

DE SOUZA MORAES - OAB:4834

 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.: 1004125 Nr: 25186-94.2015.811.0041

 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: FKTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMI-FDIEDC, IFDIEDCMI, PFDIRFLPPCP, ICTEL, 

GAS, GCDML, PAL, EMDAL, MFdGAS., MFDGCDML, MFDICTEL, MFDPAL, 

MFDEMDAL, MFDGAS, ICTEEL, GCDML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6565/MT, ARIANE COSTA AUGUSTO - OAB:296044/SP, 

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

J. B. MATWIJKOW - OAB:337406/SP, ELIANA ALVES ALMEIDA - 

OAB:16785, Fábio Rosas - OAB:131.524/SP, SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:4332-E, VAGNER 

SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Procedo à intimação da parte autora, Flaviano Kleber Taques Figueiredo, 

para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se no presente processo sobre o 

disposto na petição de fls. 10.900/10.905.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004125 Nr: 25186-94.2015.811.0041

 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: FKTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMI-FDIEDC, IFDIEDCMI, PFDIRFLPPCP, ICTEL, 

GAS, GCDML, PAL, EMDAL, MFdGAS., MFDGCDML, MFDICTEL, MFDPAL, 

MFDEMDAL, MFDGAS, ICTEEL, GCDML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6565/MT, ARIANE COSTA AUGUSTO - OAB:296044/SP, 

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

J. B. MATWIJKOW - OAB:337406/SP, ELIANA ALVES ALMEIDA - 

OAB:16785, Fábio Rosas - OAB:131.524/SP, SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:4332-E, VAGNER 

SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Procedo à intimação do PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 

LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, por intermédio de 

seu causídico Fábio Rosas, OAB/SP 131.524, para, no prazo de 05 dias, 

regularizar a representação processual, juntando aos autos procuração 

para atuar no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1341719 Nr: 18171-69.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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): RICARDO SALDANHA SPINELLI

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

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

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

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

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

FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO SALDANHA 

SPINELLI - OAB:15204, THIAGO SANTOS SERAFIM - OAB:33559/DF

 Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (ZAPAZ 

ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA), nos autos principais, procedo à 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1342520 Nr: 18317-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA, CASTOLDI E CASTOLDI LTDA, 

CASTOLDI PARK AUTO POSTO LTDA, LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

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

JOSE GASPARELO - OAB:, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2963-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT

 Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (ZAPAZ 

ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA), nos autos principais, procedo à 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1396680 Nr: 8267-88.2019.811.0041

 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: AVELINO NERI BOCOLLI, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7.874-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7.874-B/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, 

JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES 

- OAB:12.454/MT

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

de 5 dias manifestar quanto a teor da petição de fls. 32/33.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1408487 Nr: 10850-46.2019.811.0041

 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: SADI JOSE TOMAZI

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

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

OAB:OAB/MT 7712

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

OAB:OAB/MT 9229

 Procedo à intimação da Massa falida e do administrador judicial para, em 

05 (cinco) dias, manifestarem-se no presente processo quanto à petição 

da parte autora fls. 38/53.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1210856 Nr: 8671-13.2017.811.0041

 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: AUGEOMAR SANTOS ALMEIDA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, 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

 Diante da manifestação da parte autora (fls. 76/77), procedo à intimação 

da requerida para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se no presente 

processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1200578 Nr: 4825-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO & 

INFORMATICA LTDA, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

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

OAB:9229/MT, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - OAB:15.948/MT, 

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, VITTOR 

ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:OAB/DF 1.739-A, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

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

manifestar-se no presente processo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1304101 Nr: 9444-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIUCIA DE ALMEIDA, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

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

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

OAB:9.237/MT, CLEILSON MENEZES GUIMARÃES - OAB:7.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

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

manifestar-se no presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1341682 Nr: 18157-85.2018.811.0041

 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: R JAUNE TERRAPLANAGEM ME, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT

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

manifestar-se no presente processo.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1034258-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI OAB - MT18086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDO FERREIRA DE SOUZA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1034258-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): THOMAZ HUDSON DA SILVA 

KOBI REU: VANILDO FERREIRA DE SOUZA Vistos etc. ATENTE-SE a 

Serventia deste Juízo ao integral cumprimento das determinações contidas 

no decisum lançado no id. 27038693, remetendo-se os autos ao MPE. Às 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419413 Nr: 5772-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI

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

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

CUNHA - OAB:17208/GO

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

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

 Vistos etc.

Tendo em conta a certidão de fl.477, DETERMINO a expedição de ofício ao 

Banco de Brasília S/A, para que proceda o pagamento da guia vinculada 

aos presentes autos, a qual deverá ser emitida pela Secretaria deste Juízo 

e encaminhada anexa ao ofício.

Ainda, determino que seja encaminhada também a cópia do bloqueio 

realizado às fls.454/455, no qual é possível constatar a transferência 

realizada ao Banco de Brasília S/A.

Com a comprovação do pagamento, bem como vinculação dos valores a 

este feito, expeça-se o competente alvará em favor da parte exequente.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 967086 Nr: 7851-62.2015.811.0041

 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: CLEVI TEREZINHA BEDIN, VALDIR DAROIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS FILHOS DO SOL DA CIDADE DE SORRISO, DESCONHECIDOS, 

RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais Alvorecer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ZAVAREZE - 

OAB:10149/MT, JEFERSON CARLOTT - OAB:6679-B, JULIANO DIAS 

CORREA - OAB:11.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16.428, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:13.171/MT, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 DECISÃO

Vistos etc.

Em análise aos argumentos trazidos pela parte autora às fls.915/919, 

revogo em parte a decisão de fl.914, ao passo que, DETERMINO a 

suspensão do cumprimento do decisum de fls.829/830-v tão somente com 

relação à área de 16 hectares objeto do acordo.

No tocante à área remanescente, verifico que a parte ré deveria 

desocupá-la totalmente, não deixando sequer os barracos no local.

 Sendo assim, ORDENO que os requeridos procedam a retirada das 

benfeitorias da área remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Caso não seja cumprida a determinação acima no prazo estipulado, 

EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor da 

demandante na área remanescente, ficando desde já autorizada a 

demolição dos barracos que impedem o cultivo na área.

O mandado deverá ser encaminhado por carta precatória, ressaltando-se 

que o seu cumprimento deverá ser efetuado pela Secretaria de Segurança 

Pública - SESP, tendo em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de 

outubro de 2012 (que regulamentava o acompanhamento do cumprimento 

das reintegrações de posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de 

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

2019.

 Consigne-se no mandado a necessidade de “observância do Manual de 

Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados 

judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, 

assegurando a garantia e o respeito às normas constitucionais, 

essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito 

(CF, art. 1º, 3º e 4º)”.

OFICIE a SESP encaminhando cópia do mandado de reintegração de 

posse, sendo que o mandado deverá ser acompanhado dos documentos 

juntados aos autos necessários à identificação da área e de onde se 

encontram os réus.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048903 Nr: 45876-47.2015.811.0041

 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: MARCILIO GOMES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANOEL DE Tal

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE, através da Defensoria Pública, a parte autora, para manifestar 

interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 05 dias, nos termos do 

art. 485, §1º, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1260657 Nr: 24595-64.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO REGINALDO ROLDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI NUNES DE ALMEIDA, BEBINA MENDES 

DA SILVA, JOÃO LIMA DOS REIS, OSMAR DA COSTA RODRIGUES, 

VALDEMAR DULINO MARES, JOÃO LEMES MARES, DIRCEU DOS 

SANTOS, JOSÉ AMADEUS RODRIGUES DA SILVA, NILSON DE OLIVEIRA, 

JUAREZ MARQUES CANGUÇU, RENATO EDSON LOPES FIUGEIREDO, 

ADELINO LADILAU DOS SANTOS, EVA FRANCISCA ALECRIM, JUSCIMAR 

GUALBERTO DE OLIVEIRA, ANTONIO FRANCISCO PASSOS, JOÃO 

BATISTA BARCELOS GOVEIA, JUNIOR APARECIDO ALVES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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

provas que desejam produzir.

Após, o feito será organizado e saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Decorrido o prazo, colha-se parecer do representante do Ministério 

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59794 Nr: 1024-60.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA, 

IRACEMA DA SILVA BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINO DE MORAES SILVA, LAURINDO 

IZIQUIEL DE MORAES SILVA, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS MÃE QUITÉRIA DO OLHO D'AGUA, CÍCERA 

PANIAGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8.427, FERNANDA ABREU MATTOS - OAB:8.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6.656, CARLINHOS BATISTA TELES - OAB:6656/MT, EDGAR 

HUMBERTO ALVES FILHO - OAB:5.025, PAULA VIRGINIA PEREIRA 

ALVES - OAB:6.058/MT, SÉRVIO TÚLIO MIGUÉIS JACOB - 

OAB:6204/MT

 Vistos etc.
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Aguarde-se o cumprimento do despacho proferido nos autos em apenso 

de cód.1422807.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372764 Nr: 9398-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANJO MARTINS, MARIA ROMEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO TIO LORO, MANOEL FELIX DA 

SILVA, CEARÁ DE TAL, AMILTON JOSÉ AMORIM, ALEXANDRINA GOMES 

ARAUJO, FRANCISCO DA COSTA FARIAS, ANTONIO JOSÉ CAETANO, 

APARECIDO ALVES MOURA, CÍCERO RUMÃO LIMA LUZ, CRISTIANO 

PEREIRA DA SILVA, CLÉSIO ANTONIO MARQUES, DEUSIMAR BARBOSA 

DA SILVA, EDVAN BRAGA ABREU, EDVAN PEREIRA DA LUZ, EMIVALDO 

DA CONCEIÇÃO, ERIVELTON CONCEIÇÃO SANTOS, FÉLIX JOSÉ DA 

CONCEIÇÃO, GILSON ALVES NOBRE, GLAYBSON SILVA OLIVEIRA, 

JACIR VIDARENKO, JAILSON RAMOS DE JESUS, JOANA LIMA LUZ, JOÃO 

BATISTA LIMA LUZ, JOSÉ FERREIRA DE ARAUJO, JOSÉ OSÓRIO 

FERNANDES, MARIA DE JESUS SILVA OLIVEIRA, MARIA JOSÉ ALVES DE 

CARVALHO, MILTON CLAUDIO DE SOUZA, OSMAILTON ANTONIO 

BATISTA DOS SANTOS, OSVALDO BRAZ DA SILVA, RICARDO 

RODRIGUES LIMA, ROSALINA RODRIGUES ARAUJO, RUBENS 

GONÇALVES DA SILVA, SEBASTIÃO FERNANDES DE LIMA, VALTER 

RIBEIRO CARVALHO, ALBERTO FIGUEIRA DA COSTA, ALDA MARIA 

GOMES DOS REIS, DARCY SANTOS DA SILVA, JOSÉ REIS DE OLIVEIRA 

MOURA, MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, NILSON ALVES FARIAS, 

MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, RAIMUNDO OLIVEIRA LUZ, 

WELINGTON VANDERLEY DE ALMEIDA, UELDES FRANCISCO DE JESUS, 

DILSON DA SILVA SANTOS, DOMINGOS BARROS MOTA, GERSON 

DAMOS, JOÃO BATISTA PEREIRA, JOÃO TEIXEIRA PIRES, JOSSEMAR 

DEFAVERI, JULIA DEFAVERI, MARILENE RIBEIRO AGUIAR, MARIO LUIS 

ALVES DE OLIVEIRA, MAURICIO INÁCIO DA SILVA, VANUZA ALVES 

PINTO, MANOEL FELIX DA SILVA, CHRISTIAN GUSTAVO GOMES CARMO, 

ORLANDO COELHO LIMA, VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS, 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE 

ESPIGÃO LESTE- MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3585-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DA MATA ROCHA - 

OAB:OAB MT 18258, ANA FLÁVIA DA SILVA PIMENTA - OAB:22030/0, 

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - OAB:17.514/MT, ANDERSON 

RODRIGUES CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA 

- OAB:19.133/MT, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:19133 MT, 

MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA - OAB:17836, ROMES DA 

MOTA SOARES - OAB:4781-A/MT, SANDRA REGINA PRIANTI - 

OAB:7219B, SANDRO JOSE LUZ COSTA - OAB:8954, VALTER 

EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17.513/MT, WOLMY BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:10722/GO

 Vistos etc.

Acolho o parecer ministerial de fl.1153, e determino:

 A intimação da parte requerida para se manifestar acerca do pedido de 

habilitação de fls.1049/1054, no prazo de 15(quinze) dias.

 Após, intime-se o autor Anjo Martins para que esclareça as alegações 

contidas na manifestação de fls.1129/1131, bem como regularize sua 

representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443628 Nr: 19170-03.2010.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIZ REZENDE, LUIZ CARLOS 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

FUNDIÁRIO - OAB:, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - OAB:14615, 

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - OAB:9098/MT

 Vistos etc.

Tendo em conta a manifestação de fls.634/634-v acostada pelo Ministério 

Público, remetam-se estes autos ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 461873 Nr: 30674-06.2010.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA 

SANTA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VIVALDO BENEVIDES DE 

ALMEIDA, IRACEMA BENEVIDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - OAB:14678, 

ELIOENAI PEREIRA - OAB:5108/MS, MARIZA KALIX MIRANDA - 

OAB:8.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ADRIANE LEONCIO - 

OAB:9154 MT, FERNANDA ABREU MATTOS - OAB:8427, ROSANE 

COSTA ITACARAMBY - OAB:8.755/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento do despacho proferido nos autos em apenso 

de cód.1422807.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075562 Nr: 57764-13.2015.811.0041

 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: ANTONIO FRANCISCO PASSOS, DIRCEU DOS SANTOS, 

ELIAS NUNES DE ALMEIDA, JOÃO BATISTA BARCELOS GOVEIA, JOSÉ 

AMADEUS RODRIGUES DA SILVA, JUAREZ MARQUES CANGUÇU, 

RAMIRO ANTUNES MACIEL, JOÃO LIMA DOS REIS, NILSON DE OLIVEIRA, 

OSMAR DA COSTA RODRIGUES, VALDEMAR DULINO MARES, RENATO 

EDSON LOPES FIUGEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO REGINALDO ROLDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595

 Vistos etc.

Deixo de apreciar a petição de fls.611/612, vez que encontra-se preclusa, 

conforme certidão de fl.606.

Cumpra-se integralmente o decisum de fls. 608/610.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101971 Nr: 1744-37.1994.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DUTRA DO NASCIMENTO, EUDÁLIA 

CAMARGO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NEWTON RABELLO DE CASTRO, 

JOSE SOARES DA CRUZ, PAULO RABELLO DE CASTRO, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, EDIGARD NOGUEIRA BORGES - OAB:563, ELÍDIA 

PENHA GONÇAVES - OAB:2886-A, ILDA MOREIRA WOJAHN - 

OAB:3.778, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, MARIA JOSÉ 

LEÃO - OAB:5031/MT, NELSON MAIA TIMO - OAB:5.077, Nelson Maia 

Timo - OAB:5.077/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT, ROBERTO 

TSUKASA KINOSHITA - OAB:2.971-A/MT, SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT, Valdirene Dias Costa - OAB:10770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 
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JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - OAB:17844, 

Manuella Cardozo Torres - OAB:15974-O, Talita Patricia Moraes de 

Oliveira - OAB:19685, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 Vistos etc.

Tendo em conta o requerimento de fls.555/566, abro vista dos autos ao 

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

Com a manifestação do Parquet, façam-se conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109682 Nr: 1739-49.1993.811.0041

 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: ESPÓLIO DE NEWTON RABELLO DE CASTRO, PAULO 

RABELLO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SOARES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA 

SANTOS - OAB:17844 - OAB/MT, LUCIANE BORDIGNO DA SILVA - 

OAB:13282, Manuella Cardozo Torres - OAB:15974-O, Talita Patricia 

Moraes de Oliveira - OAB:19685, VANESSA ALVES CONTÓ - 

OAB:15.414/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da decisão nos autos em apenso – cód. 

101971.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372766 Nr: 9397-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANJO MARTINS, MARIA ROMEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES FARIAS, HILDEBRANDO 

RIBEIRO DE SOUZA, CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, JOSÉ LUIZ, 

CLEIDSON FERREIRA DA SILVA, JOSÉ MARIA FERNANDES AGUIAR, 

ALEXANDRINA GOMES ARAUJO, JULIA MEDEIROS CARDOSO, JOVINO 

FREITAS SILVEIRA, DAVI CARDOSO DOS SANTOS, GENTILEZA ALVES 

FARIAS, MARIA JOSÉ A., JOYCEANE LIMA LUZ, RANICREI GOMES 

AGUIAR, AMILTON JOSÉ AMORIM, ANTONIO JOSÉ CAETANO, 

APARECIDO ALVES MOURA, CLÉSIO ANTONIO MARQUES, DEUSIMAR 

BARBOSA DA SILVA, EMIVALDO DA CONCEIÇÃO, FÉLIX JOSÉ DA 

CONCEIÇÃO, GILSON ALVES NOBRE, DARCY SANTOS DA SILVA, 

DOMINGOS BARROS MOTA, ARMANDO GALVÃO DA SILVA, ALCINEIS 

GOMES ARAÚJO, DÉBORA ALVES FARIAS, FRANCISCA BARBOSA 

GLÓRIA, GENECI PEREIRA LEAL, IRAILTOM PEREIRA DE LIMA, JACIR 

VIDARENKO, JAILSON RAMOS DE JESUS, JOSÉ FERREIRA DE ARAUJO, 

JOSÉ OSÓRIO FERNANDES, MARIA JOSÉ ALVES DE CARVALHO, 

OSVALDO BRAZ DA SILVA, RICARDO RODRIGUES LIMA, SEBASTIÃO 

FERNANDES DE LIMA, MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, RAIMUNDO 

OLIVEIRA LUZ, JOÃO TEIXEIRA PIRES, JOSE FREITAS DA SILVA, 

ORLANDO COELHO LIMA, JOANA LIMA, JOÃO PEREIRA DA SILVA, JOÃO 

MONTEIRO LIMA, LUCELIA RIBEIRO FERREIRA, LUZIERENE GOMES DA 

SILVA, WALTER RIBEIRO CARVALHO, VICENTE DE PAULA FERNANDES, 

EDIVAN BRAGA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3585-A/MT, LUIS FERNANDO PAULINO DONATO - OAB:161212/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT, SANDRO JOSÉ LUZ COSTA - OAB:8.954, SANDRO 

JOSE LUZ COSTA - OAB:8954

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do pedido de 

habilitação de fls.1049/1054 dos autos em apenso, no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Após, intime-se o autor Anjo Martins para que esclareça as alegações 

contidas na manifestação de fls.828/830, bem como regularize sua 

representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 991455 Nr: 19202-32.2015.811.0041

 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: TEREZA VIEIRA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO NERES DA SILVA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:7.304-A/MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249 MT

 Vistos etc.

 Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública à fl. 163, com base no 

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

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

Defensoria Pública a fim de cumprir o que foi determinado à fl. 162.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909421 Nr: 36419-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICRANOS DE TAL, JOÃO FRANCISCO DE 

PORTO, CARLOS ANDRE MAUL, Réus Inominados Citados por Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE REGINA DO ROSÁRIO 

PESSOA - OAB:12.862/MT, JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT, RUY DE SOUZA GONÇALVES - OAB:12133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento do despacho proferido nos autos em apenso 

de cód.1422807.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851175 Nr: 54142-91.2013.811.0041

 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: JOÃO ALFREDO VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DUARTE DA SILVA, JOAQUIM 

FRANCISCO PEREIRA, MIGUEL BECKER MACIEL, ELENI NERY DE LIMA, 

JOSÉ BELARMINO DOS SANTOS, ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DE POXORÉU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058, ENIO ZANATTA - OAB:13318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:MT/ 14.165, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12.951/MT, MANOEL MAZZUTTI NETO - OAB:16.647/MT, 

MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:14762, MARCOS PAULO SANTOS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 9.565, MONICA MANOELA DIOZ SENA - 

OAB:14101, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15.674/MT

 Vistos etc.

Acolho o parecer ministerial de fl.1279, e determino:

 1 – A designação de audiência para tentativa de conciliação para a data 

de 25/03/2020, às 16:00h, em razão do alegado descumprimento do 

acordo e possível reintegração de posse da parte autora em 23 lotes.

Intimem-se as partes.

Expeça-se o necessário.

Intime-se a Defensoria Pública pessoalmente.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 12 de 284



Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1358727 Nr: 21181-24.2018.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO AGROPASTORIL VALE DO TOUCAS - 

AGROVATO, VITORIO DA ROCHA BRANDELERO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANACLETO GIRALDELLI 

BEZERRA - OAB:23.216, IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:11.987/MT, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22.166, LEANDRO 

FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, tendo em vista que a parte autora já apresentou as 

provas que pretende produzir, IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

requerida para a mesma finalidade, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1422807 Nr: 14014-19.2019.811.0041

 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: CELSO BETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINO DE MORAES SILVA, LAURINDO 

IZIQUIEL DE MORAES SILVA, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS MÃE QUITÉRIA DO OLHO D'AGUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em conta a manifestação de fls.147/167, renove-se vista dos autos 

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

Com a manifestação do Parquet, façam-se conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167291 Nr: 38924-18.2016.811.0041

 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: JULIANA VAREIRO TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINEU RIBAS TRINDADE

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819, RODRIGO LAZARO DE SOUZA 

NETO - OAB:22683/O/MT

 Vistos etc.

Tendo em conta que as partes desistiram do prazo recursal, consoante os 

termos do acordo acostados às fls. 122/123 dos autos sob o Cód. 

1167291, bem como o transcurso do prazo em branco certificado à fl. 

retro, DETERMINO a remessa deste feito (Cód. 1167291) e daquele sob o 

Cód. 1299409 ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Translade-se cópia deste decisum aos Embargos de Terceiro em apenso 

(Cód. 1299409).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1164183 Nr: 37609-52.2016.811.0041

 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: ESPÓLIO DE ANTONIO BALBINO DE MATOS, 

ADEMILSON FRANCISCO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE M. CORREA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727-O/MT, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12.368-B/MT

 Vistos.

Em razão da remessa dos autos a este Juízo informando o desprovimento 

do Recurso de Apelação, conforme às fls. 222/231, bem como a certidão 

do trânsito em julgado, consoante à fl. 232, determino à remessa do feito 

ao arquivo com a devida baixa e anotações de praxe, após verificado a 

realização do recolhimento de custas.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125091 Nr: 20945-43.2016.811.0041

 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: JOÃO BRAZ DE MOURA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES 

FAMILIARES ANDORINHA DE NOVA XAVANTINA, ROSANA ROSA DOS 

SANTOS TORQUATRO LOPES, WANDE ALVES DINIZ, JOAO BATISTA 

PEREIRA DA SILVA, DÉBORA KATHIUCE FERREIRA DE ARAÚJO, 

CHIRLENE FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DA PAIXÃO, EDIVALDO 

RODRIGUES DE SANTANA, OTANIBA MORAES, JONAS ALVES DE 

MORAES, ANDRE ROBERTO DA SILVA, ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, 

ARNALDO ÉRNO DIESEL, CARLOS MONTEIRO FERREIRA, EDIVALDO 

RODRIGUES DE SANTANA, DEBORA KATHIUCE FERREIRA DE ARAUJO, 

JAQUELINE COSTA DA SILVA, CLEYTAMAR ALVES MATOS, DIEGO 

PEREIRA DE MIRANDA, ELIANE PEREIRA DE MIRANDA, ALZIRA PEREIRA 

DE MORAES, EMILIANO PEREIRA DE MIRANDA, EMILIANO PEREIRA DE 

MIRANDA FILHO, ÉRICO FERNANDES DE SOUSA LOPES, FÁBIO JUNIOR 

MARQUES LIMA, FABRICIO BORGES LOPES, FRANCISCO LOPES 

MOREIRA, HIGOR MOURA DE MIRANDA, ITAMAR SOUZA DE MATOS, 

IVONALDO FERREIRA DE SOUZA, MARCIA REGINA FERREIRA DE 

ARAUJO, MOACIR LOPES, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., ANTONIO DE LIMA OLIVEIRA, JHONATAN 

ALMEIDA DA SILVA, JOANINHA PAULO DE SOUSA, JOÃO MORAES DA 

SILVA, JOIDA DA SILVA DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS DA SILVA, 

KAROLINA PEREIRA DE OLIVEIRA MIRANDA, LUIZ ROTTA, MARCOS 

LEANDRO ROTTA, MARIA ELSA PEREIRA MIRANDA, MARLI DE SOUSA 

LOPES, NAGILLA NAYARA PIRES LUZ, NILVA MORAIS DA SILVA, 

OTANIBRA MORAIS DA SILVA, PAULO SERGIO DUARTE SILVA, SANDRA 

MARIA DA SILVA, THAYNARA TORQUATO LOPES, VANESSA SIQUEIRA 

LUZ, VILSON UGO SOARES DE OLIVEIRA, WESLEY VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

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

FUNDIÁRIO - OAB:, VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - 

OAB:MT/20460, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10927

 Vistos etc.

Acolho o parecer ministerial de fl.1838/1838-v, e determino:

 1 – A intimação da parte requerida para se manifestar acerca dos 

documentos juntados às fls.1749/1750, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o termo, renove-se vista dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar acerca do pedido de julgamento antecipado do mérito.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1054824-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GONCALVES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA OAB - MT27371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE LEMES (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 13 de 284



 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de ação de 

manutenção de posse ajuizada por ELIANA GONÇALVES RIBEIRO em 

desfavor de FELIPE LEMOS. A autora alega ser legítima possuidora do 

imóvel situado à Rua Padre Emílio Francisco Reiner, n.º 129, Bairro Canjica, 

Cuiabá/MT há 7 (sete) anos. Afirma que em 10 de novembro de 2019 o 

requerido quebrou a parede faz divisória com o imóvel da requerente e 

invadiu um dos seus cômodos. Razão pela qual requer a concessão da 

tutela liminar de manutenção de posse. Ao receber o feito, o Juízo da 7 ª 

Vara Cível determinou a emenda à inicial (id.26441920) e posteriormente 

declinou a competência para esta Vara Especializada (id.28796492). 

Vieram os autos conclusos. É o necessário. Decido. Acolho a 

competência declinada. Compulsando os autos, verifico que, em que pese 

a parte autora tenha mencionado a extensão da área, não a delimitou e, 

portanto, não é possível identificar qual a área é objeto de ameaça pelos 

réus. A delimitação da área em litígio é imprescindível para indicação do 

objeto da lide, pressuposto sem o qual torna prejudicada a pretensão da 

parte. O Egrégio Tribunal de Justiça, também, há muito tempo se 

posicionou no sentido, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - NECESSIDADE DE 

INDICAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO - OBSERVÂNCIA RECONHECIDA DO PRINCÍPIO DA 

IMEDIAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Nas ações possessórias, além 

demonstrar a presença dos requisitos prelecionados no artigo 927 do 

Código de Ritos, exige-se a delimitação do imóvel com a precisa definição 

de seus contornos. Ausente a descrição da área ocupada e objeto da 

reintegração de posse, o processo deve ser extinto, por inépcia da 

petição. Em se tratando de matéria eminentemente fática, em observância 

ao princípio da imediação, se deve sempre prestigiar as decisões 

proferidas na instância de piso. (Ap 72618/2008, DES. JURANDIR 

FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 15/09/2008, Publicado no DJE 25/09/2008)”. Além disso, 

verifica-se que a requerente não trouxe um documento sequer relativo ao 

imóvel em questão. Isto posto, a parte autora deverá, no prazo de 15 dias, 

promover a delimitação precisa do objeto da lide, indicando de forma clara 

e precisa as área supostamente esbulhada pelo réu, inclusive se valendo 

de croqui, mapas e memorial descritivo, conforme dispõe o art. 225, §3º, 

da Lei dos Registros Públicos. No prazo acima mencionado, ainda, a parte 

autora deverá comprovar de forma clara e indubitável a forma como vinha 

exercendo sua posse. Ex positis, nos termos do art. 321 do CPC, INTIMO a 

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

a área em litígio, comprovar o exercício de sua posse, sob pena de 

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

mérito e/ou cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/2015). Às 

providências. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057735-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MENDES OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-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: 1057735-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO MENDES OLIVEIRA JUNIOR REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Intime-se a parte autora para, em 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte 

aos autos as páginas da CTPS onde constam as anotações referentes a 

contrato de trabalho; 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: 1003285-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOBERGUE APARECIDO VIEIRA (AUTOR(A))

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: 1003285-77.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LINDOBERGUE APARECIDO VIEIRA 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. 28947748 das páginas 02 e 03 

de forma legível. Às providências. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003994-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOGUARDA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (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: 1003994-15.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

TECNOGUARDA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. 

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

Martins de Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019919-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIO NOGUEIRA CUNHA OAB - 229.425.131-87 (REPRESENTANTE)

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. (REU)

CONSORCIO ENGETUC (REU)

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

STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO FERNANDO DE MELLO JOVINIANO GONCALVES OAB - 

RJ0154003A (ADVOGADO(A))

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

 

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 dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036818-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUMILSON MOREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

 

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

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

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

Petição do Perito Judicial Nomeado postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017209-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA NUNES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008481-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RODRIGUES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013042-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON BATISTA PAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030534-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA MARIA DA SILVA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

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

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

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

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

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

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

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000799-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE APARECIDA PEREIRA GARCIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIPAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REU)

HDI SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-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, recolherem os valores referentes à(s) 

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

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

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

juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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:

MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR (EXECUTADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 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.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030099-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDES DA GUIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEDRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito devendo a parte Requerente ser 

intimada, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011045-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANALZITA DAS NEVES MULLER (REU)

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (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 AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca das Diligencias 

Negativas juntadas aos autos, requerendo o que entenderem de direito. – 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009499-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE COIMBRA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

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, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Exequente ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006266-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO PEREIRA MEDEIROS (REQUERIDO)

ROGÉRIO HENRIQUE MEDEIROS DE FREITAS (REQUERIDO)

WANESSA MENDES CABRAL DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAHD DIB JUNIOR OAB - SP225274 (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos - Id. 27316510, 28084731 

e 28084734 - postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006266-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO PEREIRA MEDEIROS (REQUERIDO)

ROGÉRIO HENRIQUE MEDEIROS DE FREITAS (REQUERIDO)

WANESSA MENDES CABRAL DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAHD DIB JUNIOR OAB - SP225274 (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos - Id. 27316510, 28084731 

e 28084734 - postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949020 Nr: 59676-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO GOMES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER DE BARROS MASCARENHAS 

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

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002173-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSUNCAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002173-73.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING REU: ASSUNCAO COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO 

Com pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Condomínio Civil do 

Pantanal Shopping em desfavor de Assunção comércio de alimentos 

LTDA-ME – nome fantasia Patroni Premium. Para tanto, argumenta que foi 

entabulado contrato de locação que se iniciou em 01/06/2012 e 

encerrou-se em 31/05/2017, e, após, o contrato passou a ter vigência por 

prazo indeterminado. Aduz o autor que não tem interesse na continuação 

do contrato, sendo que já houve a notificação para desocupação do 

imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Alega que o motivo principal para a 

quebra contratual é a inadimplência da parte requerida, causando 

prejuízos financeiros à parte autora. Assim, pretende a parte requerente a 

concessão da tutela de urgência in limine para a realização do despejo da 

parte ré. A autora juntou aos autos guia de caução e comprovante de 

pagamento (ID. 28946771). Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Nos termos do artigo 59, § 1º, VIII, da Lei nº. 

8.245/91, a liminar para desocupação do imóvel não residencial locado 

poderá ser concedida quando a ação de despejo tenha sido promovida em 

até 30 (trinta) dias do término do contrato ou do prazo para o cumprimento 

voluntário da notificação, mediante caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel. No caso em tela, veja-se que a parte autora promoveu 

ação de despejo dentro do prazo de 30 (trinta) dias do prazo voluntário da 

notificação, que se deu em 12/02/2019, além de ter depositado caução no 

valor de 03 (três) locações, restando presentes os requisitos 

autorizadores da medida de despejo. Nesse sentido: AÇÃO DE DESPEJO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 16 de 284



PARA USO PRÓPRIO – IMÓVEL COMERCIAL – LOCAÇÃO POR PRAZO 

INDETERMINADO – DENÚNCIA VAZIA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO 

LOCATÁRIO – ART. 57, DA LEI Nº 8.245/91 – REQUISITOS PREENCHIDOS 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O contrato de locação 

de imóvel comercial, por prazo indeterminado, pode ser denunciado a 

qualquer momento pelo proprietário, devendo ser fixado o prazo mínimo de 

30 (trinta) dias para a sua desocupação voluntária. Inteligência do art. 57, 

da Lei nº 8.245/91. Não ocorrendo à devolução do imóvel pelo locatário, 

legítima é a ação de despejo ajuizada pelo proprietário com o fito de 

retomar a posse direta do bem, de forma a dar efetividade ao direito 

constitucional de propriedade, insculpido no caput e inc. XXII, do art. 5º, da 

CF. (N.U 0010794-72.2011.8.11.0015, (CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015) Ademais, ressalta-se que a 

requerida está inadimplente, o que é prejudicial caso a requerida 

permaneça no imóvel. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de 

urgência, concedendo a parte ré o prazo de 15 (quinze) dias para 

desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório. 

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 29/06/2019, às 9h30 – 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. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000336-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR OAB - MT0010884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON NOLETO LEAL JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000336-80.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. EXECUTADO: 

EDNILSON NOLETO LEAL JUNIOR 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: 1021770-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIVENDAS COM & DIST DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021770-67.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MULTIVENDAS COM & DIST DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP Vistos. Diante das tentativas 

frustradas de citação pessoal do Executado, nos termos dos artigos 256 e 

257, ambos, do CPC, DEFIRO o pedido do credor e determino a realização 

do ato por edital. Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada 

pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e 

paragrafo único do art. 257, do CPC. Realizada a citação por edital, o que 

deve estar demonstrado nos autos pela Secretaria, com a juntada da 

cópia da pagina da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis, 

desde já NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (art. 72, II, do CPC), com 

abertura de vista para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1056741-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZANKCO SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO BACK OAB - SC8632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1056741-73.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

ZANKCO SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA - ME REQUERIDO: MRV 

PRIME PROJETO MT D INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc., Cuida-se 

de AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS ajuizada 

por ZANKCO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME em face de MRV 

PRIME PROJET MT D INC SPE LTDA. Alega que celebrou contrato de 

prestação de serviços com a requerida para fornecimento de serviços de 

Drywall. Aduz que durante a execução dos serviços surgiu a 

necessidade de realizar fechamento do QM (quadro de medidores), 

serviço este que não estava previsto no contrato. Sustenta que após 

negociações com a parte requerida acerca da nova demanda, foi 

combinado que o autor apresentasse um case para solução do 

fechamento do QM, o que foi realizado pelo autor e teve o projeto 

aprovado. Alega que no dia seguinte pós a aprovação do projeto foi 

surpreendido com a notícia de que outra empresa havia sido contratada 

pela requerida, e estava executando o projeto elaborado pelo autor, bem 

como realizando serviços de forma irregular, previstos originalmente no 

contrato celebrado entre o autor e a requerida. Com bases nesses 

argumentos, pugna pelo deferimento da medida em virtude de que a 

requerida poderá alterar as características dos imóveis, bem como tendo 

em vista que não houve a formalização do distrato, teme a sua 

responsabilização civil e criminal. Assim, requer liminarmente o 

deferimento da produção antecipada de prova pericial nos locais e 

serviços objetos do contrato celebrado. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Conforme Daniel Amorim Assumpção Neves, 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[1]. Trata-se, portanto, de procedimento que 
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não tem por objetivo instaurar controvérsia e/ou lide. A ideia é justamente 

produzir a prova para que se possa averiguar a necessidade e/ou 

possibilidade de ajuizamento de uma ação principal. No caso dos autos 

vejo que o pedido liminar merece ser deferido, ao passo que se está a 

discutir sobre responsabilização da parte requerida na realização de 

serviços irregulares por empresa terceirizada na vigência do contrato 

celebrado com a parte autora. A prova, portanto, viabilizaria a propositura 

da demanda principal. Ademais, a produção antecipada de prova mantém 

em seu primeiro inciso o periculum in mora típico das cautelares 

probatórias, ao prever ser cabível a antecipação de prova quando houver 

fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a 

verificação de certos fatos na pendência da ação. Nesse passo, em 

virtude da natureza dos supostos serviços irregulares realizados, estes 

podem ser facilmente modificados pela requerida, sendo certo que a 

perícia deve ser feita o quanto antes. Nesse cenário, entendo cabível o 

deferimento dos pedidos para que se seja realizada perícia requerida. 

Noutro giro, quanto ao pagamento dos honorários periciais, ressalte-se 

que a regra geral exposta no art. 95 do Código de Processo Civil 

estabelece que os honorários do perito serão adiantados pela parte que 

houver requerido o exame técnico, ou rateada, quando pleiteado por 

ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz no processo de 

conhecimento. Nesse sentido são os julgados a seguir transcritos: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. 

AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. HONORÁRIOSPERICIAIS. 

PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. AUTORA BENEFICIÁRIA 

DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. ART. 95 DO NCPC. Verificada a 

existência de contradição no julgado, impõe-se o acolhimento dos 

Embargos de Declaração, para o fim de saná-la no referido ponto. Embora 

incida o Código de Defesa do Consumidor na espécie, sendo admissível a 

inversão do ônus da prova, isso não gera a obrigação da seguradora em 

pagar sozinha os honorários do perito. Nos termos do art. 95 do Novo 

Código de Processo Civil, os honorários periciais serão rateados quando a 

perícia for requerida por ambas as partes. Sendo a parte autora 

benefíciária da Assistência Judiciária Gratuita, e, portanto, restando 

suspensa a sua exigibilidade, o referido pagamento ficará a encargo do 

Estado (art. 95, § 3º, inc. I, NCPC). Embargos de Declaração acolhidos, 

com efeito infringente, para dar provimento ao Agravo de Instrumento. 

(Embargos de Declaração Nº 70073359010, Sexta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 24/08/2017) Com 

efeito, entendo que a pericia deve ficar à cargo da parte autora. Ante o 

exposto, com amparo nos arts. 381 a 383 do CPC, DEFIRO A PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA a fim de que seja realizada pericia nos locais e 

serviços indicados na peça inicial. 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 Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguir impedimento ou suspeição, 

nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Após, intime-se 

o perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 

(cinco) dias. Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias. A pericia ficará a cargo do autor, conforme já 

demonstrado. O perito deverá entregar o laudo pericial em 30 (trinta) dias 

após a realização da vistoria, respondendo a eventuais quesitos 

formulados pelas partes. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito [1] NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. 

Juspodvm, 2017, p.699.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038539-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AIRES SOBRINHO (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:

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 DECISÃO Processo: 1038539-48.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL AIRES SOBRINHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA A parte autora requer a redesignação da audiência de 

conciliação marcada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 8h15 para o 

dia 20 de fevereiro de 2020. Entretanto, as audiências de conciliação 

seguem a pauta ofertada pela Central de Conciliação e, conforme 

pesquisa realizada ao sistema, a pauta de audiência do dia 20 de fevereiro 

está lotada. Dessa forma, indefiro o pedido de redesignação de audiência 

uma vez que não há horário disponível para a designação de novas 

audiências no dia solicitado pela autora, mantendo, assim, a audiência 

marcada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 8h15. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020550-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT5705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F C OPTICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020550-97.2017.8.11.0041 Autor: 

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA Réu: F C OPTICA EIRELI - ME 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a parte Exequente 

renunciou ao crédito exequendo (Id. 26104292). Assim dispõe o art. 924, 

IV, do CPC: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: IV - o exequente 

renunciar ao crédito;” Isto Posto, em conformidade com o estatuído nos 

artigos 924, inciso IV, Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Após o trânsito em julgado, 

com o pagamento das custas pelo exequente, dê-se baixa na distribuição, 

e, anotações de estilo, arquivando-se a seguir. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1041727-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE VERDAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUELINA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA BORGES OAB - MT7765-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA CORREA SILVA MENDES OAB - GO29620 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON BARROS E SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005739-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERINEIA DE ASSUNCAO (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005739-30.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: CERINEIA DE ASSUNCAO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 29/05/2020, às 13h30 a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006012-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006012-09.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: HELENO JOAO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

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

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

vistas à conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 13h a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005613-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DA SILVA FELIX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005613-77.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LUZINETE DA SILVA FELIX REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

conciliação designada para o dia 28/05/2020, às 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005581-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIOMITA PETROLINA DE CERQUEIRA (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):

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°: 1005581-72.2020.8.11.0041 

Autor: LIOMITA PETROLINA DE CERQUEIRA Réu: BANCO DO BRASIL SA 

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 01/06/2020, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 19 de 284



considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005165-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DE SOUZA FELIX GAETI OAB - 994.784.551-68 

(REPRESENTANTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

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°: 1005165-07.2020.8.11.0041 

Autor: M. F. G. e outros Réu: GOL LINHAS AEREAS 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 

02/06/2020, às 9h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056598-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PORTO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNODUTOS DO BRASIL INDUSTRIA DE DUTOS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056598-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEANDRO PORTO DE FIGUEIREDO REU: TECNODUTOS DO BRASIL 

INDUSTRIA DE DUTOS LTDA - EPP Inicialmente, recebo a emenda à inicial e 

defiro a juntada dos documentos indicados na petição Id. 28998481. 

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 10h30 a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação 

deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio 

atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. 

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006042-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006042-44.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

HDI SEGUROS 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
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003264-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON LUIZ UMENO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003264-04.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA EXECUTADO: CLEYTON LUIZ UMENO - 

ME 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: 1002050-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE OLIVEIRA CANDIDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002050-75.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELZA DE OLIVEIRA CANDIDO - ME EXECUTADO: CONSTRUTORA SOUZA 

REIS LTDA 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 

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

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: 1005513-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005513-25.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LORENA DE ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/05/2020, às 13h30 a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação 

deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio 

atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. 

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030478-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VAZ DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030478-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE VAZ DOS REIS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

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

regularizar a representação processual, tendo em vista que a procuração 

de ID 21563011 foi assinada a rogo e todos os documentos pessoais 

estão assinadas por escrito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos 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: 1005604-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA VIEIRA LINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005604-18.2020.8.11.0041. AUTOR: ANA 

PAULA VIEIRA LINS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/05/2020, às 13h00 a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação 

deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio 

atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. 

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017828-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017828-27.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RODRIGO SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Expeça-se alvará judicial em favor do exequente do valor 

depositado no Id. 17433626, observando-se os dados bancários 

informados no Id. 29083792. Cumpra-se, expedindo o necessário. Após, 

arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019910-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JELSON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019910-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JELSON DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Intime-se o embargado para, querendo, manifestar sobre os 

embargos de declaração (Id. 28851780), 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: 1005606-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005606-85.2020.8.11.0041. AUTOR: 

WELLITON JOSE DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

conciliação designada para o dia 28/05/2020, às 13h30 a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 
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prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055050-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MARCELINO DE CARVALHO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055050-24.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WAGNER MARCELINO DE CARVALHO SOUZA REU: PORTO SEGURO 

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

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

vistas à conciliação designada para o dia 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005764-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIVALDO DA SILVA FIDELIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005764-43.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ERIVALDO DA SILVA FIDELIS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

conciliação designada para o dia 28/05/2020, às 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030931-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SILVIO 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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030931-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS SILVIO DE BARROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o embargado para, querendo, manifestar sobre 

os embargos de declaração (Id. 27916021), 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: 1005670-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL VENANCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005670-95.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMUEL VENANCIO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

conciliação designada para o dia 25/06/2020, 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005887-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO MOREIRA CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005887-41.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIVALDO MOREIRA CARNEIRO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

conciliação designada para o dia 26/06/2020, 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013586-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISA ACADEMIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-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 interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002505-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

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°: 1002505-40.2020.8.11.0041 

Autor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Réu: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

02/06/2020, às 10h - conciliação 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 patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005973-12.2020.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 24 de 284



Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS DIAS NEVES DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005973-12.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MATEUS DIAS NEVES DE PINHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 12h45 a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060905-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LIANES ANTUNES MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL OAB - MT15371/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060905-81.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCA LIANES ANTUNES MACIEL REU: GEAP AUTOGESTAO EM 

SAUDE 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 08h30 a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação 

deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio 

atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. 

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059339-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLANDIM DE ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO(A))

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLY GOMES MARCORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059339-97.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: OLANDIM DE ARAGAO REQUERIDO: MARCELLY GOMES 

MARCORIO Chamo feito à ordem para tão somente retificar a data da 

audiência constante no despacho de ID 27309378. Ante erro material, 

esclareço que a data da audiência de conciliação será no dia 02/06/2020 

(dois de junho de dois mil e vinte) às 9h – conciliação 4-. Intime-se. 

Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1057704-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERREIRA DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1057704-81.2019.8.11.0041 

Autor: DEBORA FERREIRA DE ALMEIDA ARRUDA Réu: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Recebo a emenda à inicial 

para que, doravante, a demanda prossiga de acordo com o rito comum 

ordinário. Ainda, defiro a juntada dos documentos indicados na petição Id. 

28393510. 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 02/06/2020, às 10h30, Sala 4, 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, 
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§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006114-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD WILLIAN DE SOUZA (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006114-31.2020.8.11.0041. AUTOR: 

RICHARD WILLIAN DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 8h a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o 

mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma 

vez que o correio atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização 

da audiência. Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006112-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYEGO PEREIRA GONCALVES DE 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)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006112-61.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DYEGO PEREIRA GONCALVES DE LIMA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 8h15 a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006100-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MANOEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006100-47.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVANDRO MANOEL DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 8h30 a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o 

mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma 

vez que o correio atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização 

da audiência. Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 
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benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006179-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIDE RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006179-26.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUCILEIDE RIBEIRO DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 8h45 a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o 

mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma 

vez que o correio atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização 

da audiência. Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006173-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO LARA (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006173-19.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO BENEDITO LARA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 9h a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o 

mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma 

vez que o correio atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização 

da audiência. Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045015-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE MORAES BORGES MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

FABIANE OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES OAB - MT18689/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA/EMBARGADA, na 

pessoa de seu (s) advogado(s para opor contrarrazões AOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018787-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE ROSA DOS SANTOS SOUSA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014125-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO 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:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026375-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RAYLLAN DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s) para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013510-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE FAUSTINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018132-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO JUNIOR LEITE LIMA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032900-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACIR DA SILVA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020115-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1047135-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA PAZ 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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1047899-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPOLADOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-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 IMPUGNAÇÃO , no prazo de 10 

dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1296834 Nr: 7439-29.2018.811.0041

 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: MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAD PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA., 

SÉRGIO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ EDUARDO BRAVO - 

OAB:OAB/PR 61.516

 Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido 

liminar, e determino que sejam avaliados e arrestados, dentre os bens 

indicados às fls. 148/152, tantos quantos bastem para a satisfação do 

débito de R$ 390.180,90 (trezentos e noventa mil cento e oitenta reais e 

noventa centavos).Fica a parte autora nomeada como fiel depositária dos 

bens, mediante termo de compromisso a ser tomado no momento do 

cumprimento da medida liminar.Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 16/07/2018, às 09:30h – Sala: 

Conciliação 01, 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. 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, 
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C P C ) . A p e n s e m - s e  o s  p r e s e n t e s  a u t o s  a o  d e  n . 

24255-57.2016.811.0041.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 76280 Nr: 6547-19.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINENTAL FACTORING FOMENTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. J. DE OLIVEIRA PAPELARIA - ME, OZELITO 

JOSETTI OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. LUIS CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 A Exequente Continental Factoring reitera o pedido de liberação do saldo 

remanescente depositado nos autos, o qual lhe pertence, para a empresa 

Longo Participações, alegando que se trata de empresa do mesmo grupo 

econômico e foi referida empresa que fez o crédito de fl. 158, quando da 

arrematação do imóvel posteriormente anulada, o que se verifica ser 

verídico.

Diante disso, DEFIRO o pedido de expedição de alvará, na forma requerida 

à fl.427. Expeça-se o alvará do valor total restante.

Após, retornem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 818074 Nr: 24483-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE LEMES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONSTANCE, 

ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTÉNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES 

LTDA, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600, ANA ELISA NETZ DO AMARAL - OAB:10566/MT, 

ANA PAULA SOUZA SANTOS - OAB:22070/O, Eduardo Afonso 

Mendes Fonseca Filho - OAB:106596, KLAUS GIACOBBO RIFFEL - 

OAB:OAB/RS 75.938, Sergio Roberto de Oliveira - OAB:75.728

 [...] Assim, decido: 1) De plano, REJEITO A IMPUGNAÇÃO de fls. 599/600, 

pois a mesma não discute nenhuma das matérias elencadas no artigo 525, 

§1º do CPC; 2) Tendo em vista que não houve o pagamento no prazo de 

15 dias, fica acrescida ao débito a multa de 10% sobre o valor atualizado, 

bem como honorários da fase de execução de 10% sobre o valor 

atualizado, nos termos do artigo 523, §1º, do CPC; 3) Defiro o pedido de 

buscas pelo sistema BACENJUD, segue anexo o extrato. 4) Intimem-se os 

executados para que ofertem manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

observando-se o art. 854, §3º, do CPC. 5) Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139280 Nr: 27124-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPARO MATO GROSSO - ASSOCIAÇÃO MUTUA DOS 

PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

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

OAB:10.017/MT, MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 19.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14.994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ALDEYR LIMA 

DE MELO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1359215 Nr: 21280-91.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY FARINA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA IBANEZ DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - 

OAB:3079-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JOSE 

MARCILIO DONEGA, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 768459 Nr: 21352-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETI NUNES, EVANDRO CORRAL 

MORALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARA CARVALHO SELL, GISELLE 

CARVALHO SELL, EVANDRO CORRAL MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12.739, 

SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORRAL MORALES 

- OAB:7641-B/MT, RICARDO BASSO - OAB:12.739, SÉRGIO DONIZETI 

NUNES - OAB:2420-B

 Trata-se de cumprimento de sentença relativo aos honorários 

advocatícios.

No caso, verifica-se que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos consoante termo de acordo acostado às fls.562vers/563 e 565/568.

 Assim, a sua homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre 

as partes, DECLARANDO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se alvará judicial, em favor de Evandro Corral Morales, do valor 

bloqueado às fls. 554 observando-se os dados bancários que a serem 

informados, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ainda, expeça-se alvará judicial, em favor de Gisele Carvalho Sell, dos 

valores bloqueados às fls. 555/556verso observando-se os dados 

bancários que a serem informados, no prazo de 5 (cinco) dias

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1198814 Nr: 4226-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETTI NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CORRAL MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETI NUNES - 
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OAB:2420/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BASSO - OAB:12.739

 Trata-se de Ação de Execução em fase de cumprimento de sentença 

interposta por SÉRGIO DONIZETTI NUNES em face de EVANDRO CORRAL 

MORALES.

No caso, verifica-se que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos consoante termo de acordo acostado às fls. 148verso/150 e 

152/155.

 Assim, a sua homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre 

as partes, DECLARANDO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se alvará judicial, em favor do executado Evandro Corral Morales, 

do valor bloqueado às fls. 140 observando-se os dados bancários que a 

serem informados, no prazo de 5 (cinco) dias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1427394 Nr: 14909-77.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMÉE MARANHÃO 

AIRES FERREIRA, RODOLFO MARANHÃO AYRES FERREIRA, LEONARDO 

MARANHÃO AYRES FERREIRA, FERNANDO MARANHÃO AYRES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT, 

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930, MARIA 

CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12911/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERIDO, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para EFETUAR O PAGAMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS no valor de R$ 107.100,00 (cento e sete mil e 

cem reais), no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041709 Nr: 42400-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. D. VEST CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA CARVALHO OLIVEIRA, RITA 

DE CÁSSIA CARVALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FONSECA DA ROCHA - 

OAB:80.017/OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069806 Nr: 55307-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIER PAVIMENTAÇÃO E 

TERRAPLANAGEM, DHAFINNY SANTOS AGUIAR ALVES, ERYCK 

RYCHARD FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, FRANCINI CORREA DA SILVA - 

OAB:24370/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do 

depósito de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 10 

(cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online 

(diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 462818 Nr: 31305-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEJAIME PEREIRA BENEVIDES, DIVANIR BEZERRA DA 

SILVA BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS DIAS DO NASCIMENTO, 

IRENITA RAMOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117, Silvia Regina de Souza - OAB:13508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESLY GERALDO PINHEIRO - 

OAB:16549/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERIDO, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre os EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803283 Nr: 9743-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, 

ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do 

depósito de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 10 

(dez) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online 

(diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778544 Nr: 31948-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PICO DO AMOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A BRUNO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA - ME, CLEUDES DA COSTA BRANDÃO, SOLANGE MARIA CUNHA 

MORAES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PIOVESAN - 

OAB:23046/O, MARINE MARTELLI - OAB:23062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida de fls. 178/179, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741389 Nr: 38184-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA ANA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ASSIS SOUZA 

OLIVEIRA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855332 Nr: 57794-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOTOP CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SEBASTIÃO DA SILVA - ME, 

CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:9.196/MT, VITOR HUGO BENA MEDEIROS - OAB:18762

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

OAB:3065, LETICIA PEREIRA - OAB:14309-E/MT, SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1296834 Nr: 7439-29.2018.811.0041

 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: MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAD PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA., 

SÉRGIO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ EDUARDO BRAVO - 

OAB:OAB/PR 61.516

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO de fls. 207/306, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039779-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CRISTINA OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO OAB - MT13873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039779-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANE CRISTINA OLIVEIRA ALMEIDA REU: BANCO BRADESCARD S.A 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por ELIANE CRISTINA OLIVEIRA ALMEIDA em 

face de BANCO BRADESCARD S/A (BANCO IBI S/A - BANCO MÚLTIPLO), 

na qual a autora pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, 

para determinar que a requerida retire o seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito. Para tanto, sustenta a autora que realizou a contratação do 

cartão de crédito da requerida, junto ao estabelecimento das Casas Bahia, 

a fim de realizar a compra de dois aparelhos celulares, cujo pagamento 

ficou estipulado em 12 (doze) parcelas de R$122,53 (cento e vinte e dois 

reais e cinquenta e três centavos). Afirma que, apesar de estar 

pagamento mensalmente as faturas de cartão de crédito, seu nome foi 

inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude do 

não pagamento das supostas dívidas nos valores de R$1.101,97, com 

vencimento em 25/03/19, e de R$740,00, com vencimento em 25/03/2019, 

as quais alega desconhecer. 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 da nota fiscal 

anexada no Id. 23766684, e dos comprovantes de pagamento juntados 

nos Ids. 23766686 a 23766845, de cujo teor é possível inferir, prima facie, 

que, a autora estaria pagando normalmente as faturas do cartão de 

crédito contratado com a requerida, razão pela qual, a princípio, não 

haveria motivos para a inserção do nome da requerente nos órgãos de 

restrição ao crédito. O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos 

causados pela manutenção da 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 retire, no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas, o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, em virtude 

dos débitos nos valores de R$1.101,97, com vencimento em 25/03/19, e 

de R$740,00, com vencimento em 25/03/2019. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, 

do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 01/06/2020, às 12h30, Sala 7, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

Justiça Gratuita. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004804-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONFEITARIA R V OLIVEIRA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 31 de 284



MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (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 DECISÃO Processo: 1004804-87.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONFEITARIA R V OLIVEIRA LTDA - EPP REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

CONFEITARIA R V OLIVEIRA LTDA – EPP 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 (i) suspenda as cobranças dos débitos referentes às faturas de 

recuperação de energia elétrica objeto da demanda, nos valores de R$ 

7.367,42 (sete mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois 

centavos) e de R$ 37.662,97 (trinta e sete mil seiscentos e sessenta e 

dois reais e noventa e sete centavos); e (ii) se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora nº 6/297692 

-6, e de incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, 

em virtude do não pagamento das citadas faturas. Em suma, a autora 

alega que a requerida realizou a cobrança ilegal de duas faturas de 

recuperação de consumo de energia elétrica, emitidas com base em um 

Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), cuja lavratura foi realizada de 

forma unilateral, sem garantir o contraditório e a ampla defesa. 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 da afirmação contida na petição inicial, de que a 

inspeção no medidor da autora não teria sido realizada com a presença da 

autora, e que, do Termo de Ocorrência e Inspeção respectivo, ela não 

teria sido notificada, o que violaria o seu direito ao contraditório e à ampla 

defesa, e retiraria a idoneidade do procedimento administrativo que 

resultou na cobrança das faturas de recuperação de energia objeto da 

demanda. O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos causados 

pela cobrança e/ou negativação do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, o que a impediria de concluir transações comerciais; 

e pela eventual suspensão no fornecimento de energia na unidade 

consumidora da requerente. 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) suspenda as cobranças 

dos débitos referentes às faturas de recuperação de energia elétrica 

objeto da demanda, nos valores de R$ 7.367,42 (sete mil trezentos e 

sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos) e de R$ 37.662,97 

(trinta e sete mil seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e sete 

centavos); e (ii) se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica para a unidade consumidora nº 6/297692 -6, e de incluir o nome da 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude 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. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

parte Requerida, imponho a multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até 

o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 01/06/2020, às 11h00, Sala 

5, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

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

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde 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: 1037671-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SEBASTIAO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037671-41.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCOS SEBASTIAO DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA, SABEMI SEGURADORA S.A 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. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Banco 

Bradesco As requeridas alegam a ilegitimidade passiva do Banco 

Bradesco, sob o argumento de que o contrato de seguro discutido nos 

autos foi realizado com a segunda ré SABEMI SEGURADORA S.A. 

Contudo, tal preliminar deve ser rejeitada, pois o pedido de dano moral 

realizado pelo autor se refere justamente a não autorização de débito 

automático do suposto seguro firmado com a segunda ré em sua conta 

corrente. Assim, REJEITO a preliminar. 1. Matéria controvertida A 

controvérsia consiste em saber se os descontos mensais efetuados na 

conta corrente do autor do valor de R$34,00, se refere a contrato de 

seguro firmado pelo autor com a segunda ré, e se o autor autorizou o 

débito automático dos valores em sua conta corrente, desde janeiro/2017. 

Distribuição Ônus da Prova Em se tratando de relação consumerista, 

inverto o ônus da prova, devendo as requeridas comprovarem que o autor 

realizou o respectivo contrato de seguro, e autorizou o banco a proceder 

com o débito automático em sua conta corrente. A parte autora pugna pela 

realização de perícia grafotécnica no contrato que deu origem aos débitos 

automáticos, com o fito de demonstrar que a assinatura do contrato não é 

sua. A parte requerida, por sua vez, sequer especificou as provas que 

pretendia produzir. Diante disso, DEFIRO o pedido do autor e nomeio a 

Para tanto, nomeio, 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, para a realização de perícia 

grafotécnica na assinatura imputada ao autor no contrato discutido nos 

autos. Intime-se a empresa nomeada para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias e, após, manifestem-se as partes 

sobre a proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Os 

honorários periciais serão suportados igualitariamente por ambas as 

requeridas. A segunda ré deverá apresentar os documentos/contratos 

originais a serem periciados, por meio físico, no momento da perícia, 

diretamente ao Perito. Defiro ainda, o pedido de ID 21277948. Cadastre-se 
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o advogado como requerido. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 

2020. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004722-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLY APOLIANY CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004722-56.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

GISELLY APOLIANY CORREA DA SILVA REU: LIBERTY SEGUROS S/A, 

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais e 

Materiais ajuizada por GISELLY APOLIANY CORREA DA SILVA em face 

de LIBERTY SEGUROS S.A e GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA, na qual a autora pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de 

urgência, a fim de determinar que as requeridas realizem a baixa do 

gravame sobre o veículo objeto da demanda, bem como efetuem o 

pagamento integral da indenização securitária. Alega a autora que era 

proprietária do veículo HB20 UNIQUE 1.0 FLEX 12V MEC, ano 2019 / 2019 

0KM, chassi nº 9BHBG51CAKP998820 – adquirido através de consórcio 

firmado com a segunda requerida –, e que o automóvel estava segurado, 

por meio de contrato de seguro total celebrado com a primeira requerida, 

mediante o pagamento do prêmio total de R$ 2.233,58, o qual foi pago em 

10 parcelas de R$ 223,35, com vigência de 19.03.2019 à 20.12.2019. 

Afirma que, em 11/11/2019, seu veículo sofreu perda total em virtude de 

uma colisão; e que, em 12/11/2019, solicitou a cobertura securitária 

perante o SAC da primeira requerida. Aduz que está há mais de 60 

(sessenta) dias sem uma solução para o problema, já que a primeira 

requerida está condicionando o pagamento do seguro à quitação do valor 

do financiamento pendente junto à segunda requerida, e à baixa no 

gravame em nome desta última. Assevera, por fim, que já realizou o 

pagamento do boleto emitido junto ao consórcio requerido, todavia, 

segundo este último, a baixa no gravame somente poderá ocorrer na 

próxima assembleia, agendada para o dia 28/02/2020. 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, diante da informação contida na petição inicial, de que 

a baixa no gravame sobre o veículo poderá ser realizada na próxima 

assembleia promovida pela segunda requerida, agendada para o dia 

28/02/2020, não identifico situação de risco que não possa aguardar o 

normal trâmite processual, mesmo porque, com a retirada da mencionada 

restrição a autora, a princípio, poderá solicitar o pagamento da 

indenização securitária junto à primeira requerida. Destarte, indefiro o 

pedido de tutela de urgência. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 01/06/2020, às 13h00, Sala 5, a 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011559-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BEZERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GENILDA DA LUZ SANTOS OAB - 468.704.821-87 (REPRESENTANTE)

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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011559-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANDERSON BEZERRA DOS SANTOS REPRESENTANTE: GENILDA DA LUZ 

SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte 

requerida em ID 21345784, alegando a existência de contradição na 

decisão de ID 21082732. Afirma que a contradição reside na ausência de 

laudo médico trazido pelo autor, bem como de pedido de sua parte pela 

produção de prova pericial, enquanto na decisão constou que a 

Seguradora atraiu para si o ônus da prova ao impugnar o laudo médico 

trazido pelo autor. Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para 

sanar a contradição apontada, com o fim de exonerar a embargante dos 

valores a título de honorários periciais, devendo ser custeada pelo autor, 

aplicada a regra dos arts. 82, 95, 98 e 373 do CPC, uma vez que a parte 

embargada é beneficiária de justiça gratuita. O embargado apesar de 

intimado, não se manifestou, conforme Certidão de ID 22426455. É o 

relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for 

omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou 

quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” No caso, 

a contradição existe e merece ser prontamente eliminada. Consta dos 

autos que o embargado sofreu acidente de trânsito, e foi constata sua 

ausência na audiência de conciliação, como é sabido, momento em que se 

realiza o mutirão de perícia médica DPVAT. Por sua vez, a decisão 

embargada determinou de forma equivocada a inversão do ônus da prova 

em razão da impugnação do laudo pericial e solicitação pelo embargante 

para realização da perícia médica, pois resta demonstrado nos autos que 

o embargante não impugnou nenhum laudo, muito menos, solicitou a 

realização da referida perícia em contestação. Entretanto, a realização de 

perícia médica para quantificação das lesões é de interesse de ambos, e 

mostra-se incontroverso nos autos que a parte embargada é tecnicamente 

hipossuficiente e financeiramente perante a parte embargante, que possui 

meios para efetivação da perícia. Assim, sendo uma das partes 

hipossuficiente na relação jurídica, poderá ocorrer a inversão do ônus 

probatório, 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, nos termos do § 

1º do artigo 373 do Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: § 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 
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deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído.” Dessa forma, no caso, conquanto exista contradição, a decisão 

é válida ao determinar a realização de perícia e custeio pela embargante, 

pelos motivos já expostos. Ante o exposto, dou provimento parcial aos 

Embargos de Declaração, tão somente para eliminar a contradição 

existente com relação à assertiva de que a embargante impugnou o laudo 

pericial e solicitou a perícia médica. No mais, mantenho a inversão do ônus 

da prova devido à cristalina hipossuficiência da parte embargada frente à 

empresa embargante, 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, ao 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. Intime-se a embargante 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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 13 de fevereiro de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002212-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LEVI MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DE SOUZA SANTOS - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002212-70.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

GERALDO LEVI MARTINS DE SOUZA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S.A., DIOGO DE SOUZA SANTOS - ME Cuida-se de Ação de 

Indenização por Perdas e Danos ajuizada por GERALDO LEVI MARTINS DE 

SOUZA em face de SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – 

VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA e OUTROS, na qual o autor pleiteia, 

liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida efetue a quitação do contrato de compra e venda firmado entre 

as partes, e dê baixa no gravame sobre o imóvel objeto da demanda, a fim 

de permitir novo financiamento imobiliário. Para tanto, sustenta o autor que, 

em 05/06/2016, através da intermediação da requerida DSOUZA GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, adquiriu de Alex Moraes da Silva o ágio do imóvel 

residencial, registrado sob a Matrícula nº 71.699, no 1º Serviço Notarial e 

de Registro de Várzea Grande/MT – localizado na Avenida Aleixo Ramos 

da Conceição, Condomínio Residencial Terra Nova, Várzea Grande I, 

Quadra O, Casa nº 144, Bairro Figueirinha, CEP 78110 -903, Várzea 

Grande/MT –, pelo valor de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). 

Alega que pagou o preço do ajuste da seguinte forma: (i) R$3.000,00(três 

mil reais), depositado na conta corrente de Alex via TED; (ii) dois veículos, 

sendo uma Moto HONDA XRE 300, de cor vermelha, ano 2011/2011, no 

valor de R$11.000,00 (onze mil reais), e um veículo GM/CORSA SEDAN, de 

cor cinza ano 2004/2004, Placa KAA – 0857, CHASSI 

9BGXF19004C181434, RENAVAN 00822673924; e (iii) R$30.000,00 (trinta 

mil reais) pagos de forma parcelas, sendo emitidas 10 folhas de chegues 

no valor de 3.000,00 (três mil reais), nominais a Alex Moraes da Silva, 

sendo o primeiro vencimento para o dia 05/08/2016 e os demais para os 

meses sucessivos. Aduz que, no ano de 2017, resolveu quitar o 

financiamento do imóvel, mas não obteve êxito no seu intento; e que, no 

ano de 2019, vendeu o imóvel em questão para o Sr. Marcio Ferreira de 

Oliveira, que não conseguiu financiar o referido imóvel junto ao Banco 

Bradesco, ante a necessidade da baixa da hipoteca original. 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, patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

tutela provisória pleiteada (art. 300, §3º, do CPC/15), já que a sua 

concessão resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda, 

cuja solução depende de instrução processual, a fim de se aferir, com 

segurança, o alegado descumprimento das cláusulas contratuais pela 

requerida, bem assim o direito à quitação do contrato de compra e venda 

firmado entre as partes, e à baixa no gravame sobre o imóvel objeto da 

demanda. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Cite-se e intime-se a 

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

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

02/06/2020, às 11h00, 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). Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 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: 1056247-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ANGELO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR OAB - MT25770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1056247-14.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA DE FATIMA ANGELO SANTOS REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada 

por MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO SANTOS em face de BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, na qual a autora pleiteia, liminarmente, a 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida se 

abstenha de realizar o desconto em sua folha de pagamento, dos valores 

referentes aos contratos nº 134707811 e nº 136185642. Em suma, alega 

a autora que está sofrendo descontos em sua folha de pagamento, 

referentes às parcelas de dois contratos de empréstimo firmados em seu 

nome por terceiro, utilizando-se de assinatura falsa. 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 assinaturas apostas nos 
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contratos nº 134707811 e nº 136185642 (Ids. 26587982 e 26587983), e 

aquela constante na CNH da requerente, de cujo teor é possível denotar, 

prima facie, que terceiro, utilizando-se de assinatura falsa, teria realizado 

a contratação dos empréstimos objeto da presente demanda. O perigo de 

dano exsurge dos evidentes prejuízos econômicos causados à autora, 

caso os descontos sejam mantidos até o julgamento do mérito, o que 

poderia comprometer, ainda mais, a sua renda mensal. 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 se abstenha de realizar o desconto na folha de pagamento da 

autora, dos valores referentes aos contratos nº 134707811 e nº 

136185642. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

da parte Requerida, imponho a multa diária de R$300,00 (trezentos reais) 

até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 02/06/2020, às 

12h00, 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). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. 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
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Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003266-71.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FATIMA ELIANE DE OLIVEIRA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Cuida-se de 

Ação Anulatória de Débito ajuizada por FÁTIMA ELIANE DE OLIVEIRA em 

face de ÁGUAS CUIABÁ S/A, na qual a autora pleiteia, liminarmente, a 

concessão de tutela de urgência, para determinar que a requerida se 

abstenha de efetuar o corte no fornecimento de água para a sua unidade 

consumidora, em virtude do não pagamento das faturas objeto da 

demanda. Em suma, a autora defende a ilegalidade na cobrança das 

faturas de água referentes aos meses de janeiro a junho de 2019, ao 

argumento de que os valores cobrados não correspondem ao efetivo 

consumo. É o breve relato. Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 

do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. No caso, ausente a probabilidade do 

direito deduzido, notadamente por meio da informação contida na petição 

inicial, de que, após receber a fatura de março de 2019, a autora 

contratou um novo encanador para averiguar o seu imóvel, momento em 

que foi constatada a presença de um vazamento no interior do imóvel. Não 

é de se olvidar que a responsabilidade da concessionária ré se limita ao 

fornecimento de água até o hidrômetro instalado na unidade consumidora 

da autora, sendo desta última a responsabilidade pelo excesso no registro 

de consumo de água decorrente de vazamentos no interior do seu imóvel, 

o que afastaria a alegada abusividade na cobrança das faturas objeto da 

presente demanda. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 02/06/2020, às 12h00, 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). Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))
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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 SENTENÇA Processo: 1021460-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUNIELSON GIGOGNINI DE QUADROS REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Junielson Gigognini de Quadros contra Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 12.656,25 (doze 

mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 02/09/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, adequação do valor da causa e pagamento na 

via administrativa, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 26657534), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 
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Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 02/09/2018. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da falta de 

interesse de agir em 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 20223000) e o laudo pericial 

(ID 26657534). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS o percentual incidente é de 

70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima 

em seu membro direito é de 50% (cinquenta por cento), e que a quantia já 

recebida administrativamente encontra-se no valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

percebe-se o valor remanescente totalizando em R$ 3.881,25 (três mil 

oitocentos e oitenta 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$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta 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 (02/09/2018). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

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

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029755-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON FRANCISCO DOS SANTOS (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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029755-19.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ILSON FRANCISCO DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Ilson Francisco dos Santos 

contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 07/10/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. Em decisão de ID 18830707 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 07/10/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 15252436 

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 – 
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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 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 07/10/2017. 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 3 

(três) vezes data e horário para realização da perícia, que somente não 

se realizaram em face da ausência da parte autora (ID. 20408385, ID 

23082434 e ID 26659866). 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008316-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ROCHA DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008316-49.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: THIAGO ROCHA DA COSTA OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Thiago Rocha da Costa Oliveira 

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 06/02/2018, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. Em decisão de ID 16882918 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 06/02/2018. 

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 - Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 12475041 

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. III – Da 

inépcia da petição inicial – datas divergentes Com relação a preliminar de 

inépcia da inicial em decorrência da data do acidente estar divergente com 

a data da ficha do atendimento médico, não merece guarida a pretensão 

da parte recorrente, uma vez que todos os documentos aportados nos 

autos faz constar a data do acidente como 06/02/2018. 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 

12475035, 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 
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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 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 06/02/2018. 

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 3 (três) vezes data e horário para realização da perícia, que 

somente não se realizaram em face da ausência da parte autora (ID. 

20408369, ID 23082897 e ID 26662334). 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042494-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARCILEI RODRIGUES 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:

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: 1042494-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ARCILEI RODRIGUES MORAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por José Arcilei Rodrigues Moraes contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 09/03/2019, 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 26376788), 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 09/03/2019. 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 – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

24321536 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 24321535) e o laudo pericial 

(ID 26376788). 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 
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Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro inferior direito é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (09/03/2019). 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: 1019702-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA TOBIAS DE MORAIS (AUTOR(A))

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 SENTENÇA Processo: 1019702-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAELLA TOBIAS DE MORAIS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Rafaella Tobias de Morais contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 13/04/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

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 

26564401), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 13/04/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

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 a 

CTPS do requerente, que consta os demais documentos de RG e CPF. 

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 19955060) e o laudo pericial 

(ID 26564401). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (13/04/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 
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(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: 1045958-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE OLIVEIRA DE MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045958-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAYANE OLIVEIRA DE MENEZES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Dayane Oliveira de Menezes 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 31/08/2019, 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 26384695), 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 31/08/2019. 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 a 

CTPS do requerente, que consta os demais documentos de RG e CPF. 

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 24899498) e o laudo pericial 

(ID 26384695). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro direito é de 100% (cem por cento), encontra-se o 

valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 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$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 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 (31/08/2019). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039464-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE AVILA MOURAO (AUTOR(A))

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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039464-44.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL DE AVILA MOURAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Rafael de Avila Mourão 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 30/07/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 
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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 26348326), 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 30/07/2019. 

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 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 a parte autora apresentou 

carteira de trabalho em ID 23687416, no qual consta a informação de que 

a mesma está desempregada, demonstrando uma situação de 

incapacidade financeira. 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 23687416, 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 23687422) e o laudo pericial (ID 26348326). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro inferior direito é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (30/07/2019). 

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: 1030522-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030522-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIA FERNANDES DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Marcia Fernandes de Oliveira contra Porto Seguro Companhia de 

Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento 

da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 09/03/2019, 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, falta de interesse processual e 

carência da ação, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 
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indenização. Realização de avaliação médica (ID 27399289), 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 09/03/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Carência da ação - Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar 

arguida referente a invalidade do boletim de ocorrência a fim de 

demonstrar nexo de causalidade, verifico que não merece prosperar haja 

vista a ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim 

de o nexo de causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. Passo à análise do mérito. III - 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento 

danoso (ID 21568351) e o laudo pericial (ID 27399289). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Considerando o laudo pericial acostado consigna que 

a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão 

esquerda com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), e invalidez permanente parcial 

incompleta do segmento coluna lombar com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), totalizando o 

montante de R$ 4.893,75 (quatro mil oitocentos e noventa 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$ 4.893,75 (quatro 

mil oitocentos e noventa 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 (09/03/2019). 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032618-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA REZENDE DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

ANNE CAROLINE SCHOMMER OAB - MT21588-O (ADVOGADO(A))

IRAJA REZENDE DE LACERDA OAB - MT11987-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032618-79.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA REZENDE DE LACERDA REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer movida por MARIA DE FATIMA REZENDE DE 

LACERDA em desfavor de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, objetivando o fornecimento do medicamento Ibrance 

(Palbociclib) 125 mg, na quantidade necessária ao tratamento, conforme 

prescrição médica. A tutela de urgência foi concedida, sob pena de 

aplicação de multa diária (Id. 10402581). A autora pugnou pelo 

adiantamento à inicial 11463893. Contestação no Id. 11609435. 

Impugnação à contestação no Id. 11760163. A autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide; e a parte requerida pela produção de prova 

oral, documental e perícia médica. No Id. 12985599, comunicou-se o 

falecimento da autora com a juntada da certidão de óbito, bem como o 

prosseguimento do feito com a habilitação do meeiro e herdeiros. A 

requerida requereu a extinção do feito, por se tratar de direito 

intransmissível. É o relatório. Decido. No caso dos autos, vislumbra-se que 

o meeiro (JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO) e os herdeiros (IRAJÁ 

REZENDE DE LACERDA, ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA e 

CLELIA ELISA RESENDE DE LACERDA) da parte autora, pugnam pela 

habilitação nos autos em decorrência do seu falecimento no dia 

13/04/2018, consoante certidão de óbito acostada no Id. 12985630. Ante 

ao princípio da vedação da decisão surpresa, disposto no artigo 10 do 

CPC, determinou-se a manifestação da parte requerida sobre o referido 

pedido. A requerida, por sua vez, pugnou pela extinção do feito por se 

tratar de direito intransmissível. De fato, considerando o falecimento da 

autora noticiado nos autos esta demanda não merece prosseguimento, 

sobretudo pelo fato do mérito envolver direito intransmissível. Com efeito, 

impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, uma vez que 

a proteção à saúde, fundamento para o pleito do fornecimento 

medicamentos na quantidade prescrita, caracteriza-se como direito 

subjetivo material personalíssimo e intransmissível. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO 

DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. O óbito da parte 

autora que postula o fornecimento de medicamento e/ou procedimento 

cirúrgico, impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito, uma 

vez que o pedido reflete direito subjetivo material, personalíssimo e 

intransmissível. Precedentes desta Corte. A condenação em honorários 

advocatícios depende da avaliação de quem deu causa ao ajuizamento da 

ação, bem como das chances de procedência dos pedidos. Ausente 

prova robusta da necessidade do serviço, consoante o relatório de visita 

produzido pelos técnicos da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde que 
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referem a possibilidade dos cuidados serem dispensados pela família e 

por cuidador, bem como no sentido de que não necessita de cuidados 

técnicos diários. (fls. 64/65) No caso, sequer foi concedida a antecipação 

de tutela, o que também indica a improcedência do pedido. Honorários 

advocatícios excluídos. Apelo provido. (Apelação Cível, Nº 70081977084, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Julgado em: 07-08-2019)” Ante o exposto, julgo EXTINTO o 

processo, o que faço com fundamento no art. 485, inciso IX, do CPC, 

revogando a tutela de urgência concedida no Id. 10402581 e, de 

consequência, a perda do objeto da multa fixada a compelir parte 

requerida fornecer a medicação. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor da causa, conforme artigo 85 do CPC. Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas. 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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(ADVOGADO(A))
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041307-44.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUSTAVO NUNES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Gustavo 

Nunes contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

10/07/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade 

passiva, adequação do valor da causa e falta de interesse processual, 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. 

Realização de avaliação médica (ID 26358234), 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 10/07/2019. 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. 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 24107836) e o laudo pericial (ID 26358234). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

SUPERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro direito é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (10/07/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

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

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018609-44.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESUS PINTO DE REZENDE NETO REU: SEGURADORA LÍDER Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Jesus Pinto de 
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Rezende Neto contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 05/10/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, adequação do valor da causa e falta de 

interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo 

da indenização. Realização de avaliação médica (ID 25446879), 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 05/10/2018. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 

19786485 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 19786481) e o laudo pericial 

(ID 25446879). 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 (05/10/2018). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005771-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005771-69.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THIAGO HENRIQUE DA SILVA COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por THIAGO HENRIQUE DA 

SILVA COSTA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 2.184,49 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e nove 

centavos), no Id. 22195988, bem como o saldo remanescente no valor de 

R$ 952,45 (novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco 

centavos), no Id. 28750663. O exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

29018813). 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. 29018813. 

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: 1005783-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VIEIRA DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005783-83.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSIMAR VIEIRA DE BARROS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por JOSIMAR VIEIRA DE BARROS 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$ 2.248,72 (dois mil, 

duzentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), no Id. 

27803216, bem como o saldo remanescente no valor de R$ 625,46 

(seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), no Id. 

27948650. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 29018840). 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. 29018840. 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: 1009106-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR OLARIO COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009106-96.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ADEVAIR OLARIO COELHO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por ADEVAIR OLARIO COELHO 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$ 7.014,58 (sete mil, quatorze 

reais e cinquenta e oito centavos), no Id. 28992965. O exequente 

concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e 

a extinção do feito (Id. 29019845). 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. 

29019845. 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: 1011467-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON PEREIRA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011467-86.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GERSON PEREIRA NETO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por GERSON PEREIRA NETO em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 3.119,05 (três mil, cento e 

dezenove reais e cinco centavos), no Id. 24976069, bem como o saldo 

remanescente de R$ 692,45 (seiscentos e noventa e dois reais e quarenta 

e cinco centavos), no Id. 29019788. O exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

29022865). 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. 29022865. 

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: 1009037-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DERREIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009037-64.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PEDRO DERREIRA DO NASCIMENTO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por PEDRO DERREIRA DO 

NASCIMENTO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 3.294,12 (três mil, duzentos e noventa e quatro reais e doze 

centavos), no Id. 24558402, bem como o saldo remanescente de R$ 

755,34 (setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), 

no Id. 28235373. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou 

o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 29019857). 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. 29019857. 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: 1045118-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEY PAULO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045118-46.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDILEY PAULO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por EDILEY PAULO DA SILVA 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$ 2.363,23 (dois mil, trezentos e 

sessenta e três reais e vinte e três centavos), no Id. 24861480, bem como 

o saldo remanescente de R$ 606,37 (seiscentos e seis reais e trinta e 

sete centavos), no Id. 28310691. A exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

29019870). 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. 29019870. 

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: 1021292-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO FAUSTINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021292-54.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JULIANO FAUSTINO DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por JULIANO FAUSTINO 

DOS SANTOS 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$ 1.879,15 (mil oitocentos e setenta e nove reais e quinze centavos), 

no Id. 28264355. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou 

o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 29022497). 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. 29022497. 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: 1000939-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANNY LUZIA DE ALMEIDA ASSUNCAO (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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000939-90.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DAIANNY LUZIA DE ALMEIDA ASSUNCAO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por DAIANNY LUZIA DE 

ALMEIDA ASSUNCAO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 3.349,49 (três mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e 

nove centavos), no Id. 22480340, bem como o saldo remanescente de R$ 

754,85 (setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), 

no Id. 28721936. A exequente concordou com o valor depositado, pugnou 

o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 29022844). 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. 29022844. 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: 1001155-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE MOURA FREITAS (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001155-51.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WELLINGTON DE MOURA FREITAS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por WELLINGTON DE 

MOURA FREITAS 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$ 2.196,72 (dois mil, cento e noventa e seis reais e setenta e dois 

centavos), no Id. 22194651, bem como o saldo remanescente de R$ 

838,38 (oitocentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), no Id. 

28542015. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 29022860). 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. 29022860. 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: 1039641-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE TOLEDO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1039641-42.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELIENE TOLEDO DE CARVALHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 
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COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por ELIENE TOLEDO DE 

CARVALHO 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$ 4.016,53 

(quatro mil e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), no Id. 

28608762. A exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 29031246). 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. 29031246. 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: 1011742-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIEGO SILVERIO SOEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011742-35.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARLOS DIEGO SILVERIO SOEIRO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por CARLOS DIEGO 

SILVERIO SOEIRO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 6.881,19 (seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e dezenove 

centavos), no Id. 28435654. O exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

29031264). 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. 29031264. 

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: 1010050-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010050-98.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por CHARLES SANTOS DE 

OLIVEIRA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 2.219,66 

(dois mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), no Id. 

25584642, bem como o saldo remanescente de R$ 1.505,95 (mil 

quinhentos e cinco reais e noventa e cinco centavos), no Id. 28681369. O 

exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 29068325). 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. 

29068325. 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: 1046080-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA LUIZA MAIOLINO DOS SANTOS (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:

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: 1046080-35.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THAINA LUIZA MAIOLINO DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por THAINA LUIZA 

MAIOLINO DOS SANTOS em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 5.850,85 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e cinco 

centavos), no Id. 28418899. A exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

28778749). 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. 28778749. 

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: 1016819-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHERLLEN JUNIOR DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016819-59.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WHERLLEN JUNIOR DE MAGALHAES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por WHERLLEN JUNIOR DE 

MAGALHAES 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$ 4.044,59 (quatro mil, quarenta quatro reais e cinquenta e nove 

centavos), no Id. 29100792. A exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

29128208). 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 
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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. 29128208. 

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: 1023232-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FABRICIO SEIXAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023232-88.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WELLINGTON FABRICIO SEIXAS PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por WELLINGTON FABRICIO 

SEIXAS PEREIRA 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$ 4.466,57 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e 

cinquenta e sete centavos), no Id. 29108184. O exequente concordou com 

o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do 

feito (Id. 29128193). 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. 29128193. 

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: 1037108-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO FRANCA 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)

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: 1037108-76.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EXPEDITO FRANCA LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

Expedito Franca Lima contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

17/04/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo, ausência de documentos, 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 27217891), 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 17/04/2019. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com 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 

ausência de documentos A indenização por veículo não identificado, será 

paga nos mesmos valores condições e prazos como elenca o art. 7º da 

Lei 6194/74. Rejeito a preliminar mencionada. 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 obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 22922409) e o laudo pericial (ID 27217891). 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 da ESTRUTURA TORÁCICA 

o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do valor máximo da 

indenização, que resulta a quantia de 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 seu membro esquerdo é de 25% 

(vinte e cinco 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$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (17/04/2019). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1020138-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ALVES DAS CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020138-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALCIDES ALVES DAS CHAGAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Alcides Alves das Chagas 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). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 24/12/2018, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de 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 26606291), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 24/12/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - 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. 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 20026503) e o laudo pericial (ID 

26606291). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (24/12/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º 

e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026033-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MACHADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1026033-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILMAR MACHADO DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Gilmar Machado dos 

Santos contra Seguradora Líder, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 08/10/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminar de adequação do valor da causa, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. Realização de 

avaliação médica (ID 27110102), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 08/10/2018. Passo a análise da preliminar suscitada. I - Da 

necessidade de adequação do valor da causa Com relação a preliminar de 

adequação do valor da causa na presente demanda, não merece guarida 

a pretensão da parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído 

pelo autor na inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua 

eventual sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à 

análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a 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 20950277) e o laudo pericial 

(ID 27110102). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 
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vítima em seu membro esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (08/10/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º 

e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037368-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN GONCALVES BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037368-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEAN GONCALVES BEZERRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Gean Gonçalves Bezerra da Silva contra Porto 

Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 05/07/2019, 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 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 26376980), 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 05/07/2019. 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 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 22949184) e o laudo pericial 

(ID 26376980). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (05/07/2019). 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: 1025725-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE ARAUJO SACHET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025725-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARTHUR DE ARAUJO SACHET REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Arthur de Araujo Sachet contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 17/05/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, adequação do valor da causa, falta de interesse 

processual e assinatura divergentes, que serão analisadas a seguir. No 
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mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

27149742), 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 17/05/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

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. IV – Das assinaturas divergentes A parte requerida 

alega a divergência entre as assinaturas aportadas na procuração e nos 

documentos pessoais da autora. Contudo, verifica-se que tal divergência 

não é significativa, tratando-se apenas de abreviação de seu sobrenome 

do meio. Constata-se, na verdade, a semelhança entre as caligrafias das 

duas assinaturas apresentadas pela parte requerente. 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 Boletim de Ocorrência evidenciando o evento 

danoso (ID 20911218) e o laudo pericial (ID 27149742). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos COTOVELOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em sua mão esquerda é de 10% (dez por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta cinco reais), encontra-se o valor de 

R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (17/05/2019). 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042424-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA GABRIELLY RODRIGUES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042424-70.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THALITA GABRIELLY RODRIGUES SANTOS EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por 

THALITA GABRIELLY RODRIGUES SANTOS em face da PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos verifica-se que a 

executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que 

consiste no valor de R$ 5.526,98 (cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais 

e noventa e oito centavos), no Id. 27976640. A exequente concordou com 

o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do 

feito (Id. 29180112). 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. 29180112. 

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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026600-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026600-42.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

28689019, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000698-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRINEY RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000698-87.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Visando 

ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes 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. Cuiabá, 

6 de julho de 2017 EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juíz de Direito - em 

substituição

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000698-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRINEY RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000698-87.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

29059792, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017303-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder: (X) A intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 4 de 

agosto de 2017 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017303-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017303-45.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 29036203, foram opostos tempestivamente. Assim sendo, nos 

termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte autora, para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 

2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016172-35.2016.8.11.0041

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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016172-35.2016.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova 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. 

Cuiabá-MT, 9 de agosto de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016172-35.2016.8.11.0041

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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016172-35.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 28984420, foram opostos tempestivamente. Assim sendo, nos 

termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte autora, para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 

2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005654-44.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO LINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005654-44.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo, deverá juntar aos autos Boletim de 

Ocorrência. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004329-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO EMANOEL FERNANDES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004329-34.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Analisando 

os autos, verifico que os documentos pessoais do autor de ID 28754961 

encontram-se ilegíveis. Desta forma, intime-se a parte autora para que, em 

15(quinze) dias, apresente cópias legíveis dos documentos pessoais. 

Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047039-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA BARBOSA DE ALENCAR (AUTOR(A))

MARIA JOSE ALENCAR BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REU)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1047039-06.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se 

as partes ré para manifestar-se quanto o pedido de desistência formulado 

à ID 26108620, no prazo de cinco. Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005925-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON POQUIVIQUI PEDRACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005925-53.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/06/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 08:00 - 08:14, 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: 1056371-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE ROCHINSKI LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056371-94.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/06/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 08:45 - 08:59, 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: 1005984-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOEL ROCHA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005984-41.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/06/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 08:45 - 08:59, 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: 1002491-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA VICTORIA CORREIA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002491-56.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/06/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 08:30 - 08:44, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020437-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR JOSETTI FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

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. 1020437-12.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034536-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ROBERTA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034536-50.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão de ID. 22377671, 

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, 13 de fevereiro de 2020. 

ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014337-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN KELVIN DA CRUZ REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014337-07.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão de ID. 19279177, 

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, 13 de fevereiro de 2020. 

ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022488-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIEMA LOUBACK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBER JOSE COURA DE CERQUEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022488-59.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 29084837, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

13 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029508-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELLY MACHADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

C. D. N. (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1029508-38.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão de ID. 19177385, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para se manifestarem sobre a avaliação médica realizada pela 

Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento deste 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. 

ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 911995 Nr: 38196-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR FERNANDES ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA SANTOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 14.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada foi 

intimada para pagamento da obrigação, mas se manteve inerte, não se 

insurgindo com o valor apresentado pela exequente.

 Ante o exposto e diante da preferência da penhora em dinheiro, 

estabelecida no art. 835, I do CPC, defiro o pedido retro e expeço ordem 

ao BACENJUD para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de R$ 18.316,75, sendo que o resultado será encartado após o 

processamento da ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central.

Caso ocorra indisponibilidade acima da quantia acima referida, determino a 

imediata liberação do excesso (art. 854, §1º do CPC).

Em sendo positivo o bloqueio, parcial ou integral, comunique-se ao 

Departamento de Depósitos Judicias do TJMT – art. 515 da CNGC – e 

intime-se a parte executada, por seu patrono, ou pessoalmente, na 

hipótese de não ter constituído advogado (art. 854, §2º do CPC), para que 

no prazo de cinco dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros (art. 854, § 3º do CPC).

Havendo bloqueio de valor irrisório, ou seja, de importância que não cobre 

o custo da execução, determino o seu imediato desbloqueio.

Rejeitada ou não apresentada a manifestação da parte executada, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, devendo a instituição financeira depositária, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, transferir o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução (art. 854, §5º do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 840447 Nr: 44822-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON MENDES FLOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, 

HÉLIO NISHIYAMA - OAB:12.919

 Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Elton Mendes Flor, em 

face de Goldfarb Pdg 3 Incorporações Ltda e Ginco Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. Assim, promovam-se as devidas anotações na capa dos 

autos e no sistema Apolo.

Intimem-se os devedores, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, II do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Se os devedores não efetuarem tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento voluntário do débito, e 

caso haja pedido de bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, 

apresente o exequente planilha atualizada, devendo incluir multa e os 

honorários acima arbitrados, no prazo de cinco dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901624 Nr: 31053-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAS ZENNI, YASMIN DAMON DOS SANTOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S/A, ÀGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA, TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/MT, CAMILA SILVA DE SOUZA - OAB:14660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE VISEU - 

OAB:117.417

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 55 de 284



 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre a petição de 

fls. 200/203, referente ao pagamento da condenação, 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.: 911995 Nr: 38196-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR FERNANDES ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA SANTOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 14.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tentativa de penhora on line infrutífera.

Segue o resultado da pesquisa realizada no RENAJUD, de onde se infere 

que não há veículos em nome da executada.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MAURICIO 

BARROS JUNIOR, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020066 Nr: 31948-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA DE FRANÇA OLIVEIRA, JUCINIRA CORREA DE 

FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - 

OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DA SILVA 

CAVALCANTE - OAB:24.923 DF, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE 

ARAUJO - OAB:20.334/DF, VANESSA MEIRELES RODRIGUES - 

OAB:19.541/DF

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre a petição de 

fls. 296/300, referente ao pagamento da condenação, 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.: 49963 Nr: 10132-16.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CRUZ SEGURADORA S/A, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio F. Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELYODORA CALORYNE 

ALMEIDA SILVA - OAB:4725

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de p. 311, segue o resultado da busca realizada junto ao 

INFOJUD, onde não foi encontrado nenhum bem em nome da executada.

Após a ciência do exequente das informações obtida perante a Receita 

Federal, arquivem-se em pasta própria, conforme determina o art. 477 da 

CNGC.

INTIME-SE parte exequente, para em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

580 da CNGC-MT, dar prosseguimento no feito, indicando a “providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão”.

Consigne-se que decorrido o prazo sem a efetiva providência o feito será 

extinto com a expedição de certidão de crédito, conforme art. 587 da 

CNGC-MT : “encontrados bens de propriedade do devedor passíveis de 

constrição, (...) poderá requerer a retomada da execução, por meio de 

petição a ser instruída com a certidão de crédito expedida e outros 

documentos de que disponha, independentemente de novo recolhimento 

de custas”.

Cumpra-se com expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24697 Nr: 89-93.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIUSEPPE ANTONIO BIANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO MANGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, PAULO SERGIO MISSASSE - OAB:7649

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre a petição de 

fls. 169/170, no prazo de 5 (cinco) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97086 Nr: 11511-55.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVOLT VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLEUZA BARBOZA NASCIMENTO, 

ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1585-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 
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ALMEIDA - OAB:7533-A, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12.750/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, LAUANE 

BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - OAB:10610-B, MARCOS 

ADRIANO BOCALAN - OAB:9.566 /MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial de fls. 

861/909, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386522 Nr: 22420-78.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCINEI CAVALCANTE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação à parte autora para manifestar acerca da petição 

da parte requerida de fls. 547/549, na qual informa que efetuou o 

pagamento do saldo remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408391 Nr: 385-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA DE LOURDES MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte requerida para apresentar manifestação sobre a petição 

de fls. 320/322, no prazo de 5 (cinco) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078026 Nr: 212-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE MARIA DAVIES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do despacho de 10/01/2020, à fl. 67, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 905458 Nr: 33878-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO JOSÉ FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO JARBAS CORREA MACHADO, 

LÁZARO LUIZ RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615/O, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - 

OAB:9098, ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - OAB:11678

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença homologatória em que os 

executados, intimados, não efetuaram o pagamento.

O exequente pediu a penhora do veículo objeto da lide, inclusive com 

restrição pelo sistema RENAJUD.

O executado Lázaro se opôs ao pedido de penhora do veículo, ao 

argumento de ser terceiro de boa-fé.

É o breve relato. Decido.

Constou expressamente na sentença homologatória do acordo que o 

veículo objeto da lide garantia o processo até o cumprimento integral da 

avença.

Desta forma, nesta quadra processual, não há como acolher o pedido do 

executado Lázaro, eis que diante do não pagamento da obrigação 

acordado, deve o veiculo satisfazer o direito do credor.

Ademais, na fase que os autos se encontram, cumprimento de sentença, 

não se discute mais se o executado Lázaro é terceiro.

 Assim, DEFIRO a penhora do veículo de placa BWT9110. Segue em anexo 

o comprovante de restrição – RENAJUD.

Diante do êxito na constrição via RENAJUD, com as modificações 

infundidas no processo executivo, em especial o artigo 840, II, §1º do CPC, 

fica desde já determinado a remoção do veículo, nomeando-se o 

exequente para a função de depositário, devendo ser tomado seu 

compromisso quanto às cominações legais do encargo assumido.

Efetivada a remoção, imediatamente realize-se avaliação do bem 

penhorado.

Após a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 dias, se manifestem sobre a avaliação, sob pena de 

preclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1151843 Nr: 32494-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, MARCUS BARBOSA CASTRO PASSARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELAMPAGO DISTRIBUIÇÕES E 

COMUNICAÇÃO, PAULO ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, MARCUS BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:19764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL BATISTA LOPES 

FLORENCIO - OAB:12239/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que 

manifeste requerente o que de direito no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120726 Nr: 19087-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN COMERCIO VAREJISTA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerido às 

fls. 110/148 é tempestivo. Em assim sendo, nos do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte requerente para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132710 Nr: 24163-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDYANE FERREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMOR PIAZZA TOPANOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:19484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A

 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088153 Nr: 5287-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEIZE DE OLIVEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMIR LUIS TROMBETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO CARLOS - 

OAB:20.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre proposta de honorários 

periciais apresentados a fl. 88, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775184 Nr: 28427-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA, JUEINE 

PAULO DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MATRANGELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

Ana Maria Rosa Locatelli

Analista Judiciária

matrícula 21804

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1250360 Nr: 21240-46.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENA RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, LEDA 

ANTUNES GONÇALVES, WANCLEY ANTUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:21.310/MT, RENATO FURTUNATO JACOBS - OAB:22021/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAÍDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440-A, ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES - 

OAB:2.814/TO

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para se manifestar sobre a certidão de fl. 80, requerendo o que de direito, 

no prazo de 15 dias.

Ana Maria Rosa Locatelli

Analista Judiciária

matrículam 21804

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004904-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRYAN JONER KUHN TAQUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE OAB - MT9385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004904-42.2020 .811.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido liminar proposta por Bryan Joner 

Kuhn Taques de Andrade em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico, aduzindo, em síntese, que está enfrentando quadro 

gravíssimo de depressão (CID F33.2), o que o tem impedido de 

desenvolver atividades básicas como estudar. Relata que devido ao 

estado de saúde, seu médico prescreveu 20 sessões de Estimulação 

Magnética Transcraniana. Informa que a ré lhe negou o tratamento, sob o 

argumento que referida técnica não está inclusa no rol de cobertura 

estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Requer 

o deferimento da tutela de urgência para determinar à ré que custeie a 

integralidade do tratamento prescrito, EMT – Estimulação Magnética 

Transcraniana, a ser realizada pelo médico Dr. Manoel Vicente de Barros, 

sob pena de multa diária. Ainda, os benefícios da justiça gratuita. O juiz 

plantonista entendeu que o caso não se amolda à nenhuma das hipóteses 

previstas no Provimento n. 102016/CM e arts. 241 e 242 da CNGC, 

determinando a regular distribuição do feito (Id 28916381). Os autos foram 

redistribuídos a este Juízo, da 5ª Vara Cível. É o relatório. Decido. Defiro a 

Justiça Gratuita ao autor, nos termos do art. 98, CPC. O art. 300 do Código 

de Processo Civil traz os pressupostos necessários para o deferimento 

da liminar pretendida: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Em análise sumária aos autos e 

documentos que instruem o feito, verifico que a tutela pretendida pelo 

autor é a tutela provisória de urgência, prevista no art. 300, CPC. Sobre 

esse tema, Fredie Didie Jr. leciona: “As tutelas provisórias de urgência 

(satisfativa ou cautelar) pressupõem a demonstração de ‘probabilidade do 

direito’ e do ‘perigo da demora’ (art. 300, CPC).” (In curso de direito 

processual civil. Ed. Jus Podivm, Salvador, 2016, p.584). Deste modo, para 

o deferimento da tutela almejada deve estar evidenciada a probabilidade 

do seu direito e o perigo da demora. A relação existente entre as partes é 

de consumo, o que determina que as normas contratuais devem ser 

interpretadas de forma favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do 

CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor.” E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta 

deverá ser extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista que esta enumera normas de ordem pública e de interesse 

social, se sobrepondo à vontade das partes com a finalidade de promover 

do consumidor. Nessa linha de raciocínio o art. 51, IV, § 1º, incisos II e III 

do CDC, dispõe que a cláusula que estabelece obrigações iníquas se 

mostra abusiva e, portanto, inválida, uma vez que coloca o consumidor em 

desvantagem. Ademais, a negativa em fornecer o procedimento para o 

tratamento prescrito pelo médico responsável pelo paciente, desvia a 

finalidade do contrato, que é a proteção à vida, a saúde. De acordo com a 

narrativa da exordial, o autor, com diagnóstico de depressão, vem sendo 

acompanhado por seu médico psiquiatra, porém, não apresentou melhora 

com o tratamento medicamentoso, motivo pelo qual o profissional 

prescreveu sessões de EMT – Estimulação Magnética Transcraniana. Eis 

o que diz o laudo médico – Id 28915853: “O paciente Bryan Joner Kuhn 

Taques de Andrade, 24 anos, possui quadro depressivo grave, F33.2. 

Não apresentou melhora com tratamento medicamentoso e apresentou 

efeitos colaterais incapacitantes. Possui grave prejuízo funcional, humor 

depressivo, dificuldade de concentração e ideação de suicídio. Indico 

tratamento com estimulação magnética transcraniana em caráter de 

urgência sob risco de piora da doença e maiores prejuízos na qualidade 

de vida e saúde mental. Prescrevo 20 sessões de estimulação magnética 

transcraniana, podendo ser necessário maior número de sessões 

conforme resposta clínica.” Dito isto, demonstrado o requisito do perigo da 

demora, uma vez que não sendo realizadas as terapias prescritas, poderá 

o autor sofrer consequências irreversíveis. Do mesmo modo, resta 
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evidente a probabilidade do seu direito, eis que beneficiário do plano de 

saúde que cumpre com as contraprestações corretamente. Diante disso, 

verifico a presença dos elementos autorizadores para a concessão da 

tutela de urgência, visto que a demora na prestação jurisdicional poderá 

trazer sérios prejuízos à saúde do paciente, ora autor. É certo que as 

operadoras de planos de saúde podem regular as doenças que terão 

cobertura pelo plano, mas não podem restringir a forma e/ou material a ser 

utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é atribuída ao médico 

responsável pelo paciente. Portanto, ante a gravidade da doença, assim 

como em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o 

bem maior do ser, o deferimento da tutela se impõe. Sobre o tema, o TJMT 

decidiu: “AGRAVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO POR 

ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) - RECOMENDAÇÃO 

MÉDICA DO MÉTODO E DA URGÊNCIA DO TRATAMENTO – NEGATIVA DE 

COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – 

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – 

AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Demonstrada a urgência do 

tratamento e, portanto, o perigo de dano, há que ser deferida a tutela de 

urgência pleiteada, consistente no custeio, pelo pano de saúde, do 

tratamento prescrito pelo médico, ainda que não esteja previsto 

expressamente no rol das Resoluções da ANS. (N.U 

1001297-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019). Com estes 

fundamentos, defiro a tutela provisória de urgência, e determino à ré que 

custeie integralmente o tratamento prescrito, EMT – Estimulação Magnética 

Transcraniana, a ser realizado pelo médico Dr. Manoel Vicente de Barros 

Junior, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de 

descumprimento desta decisão. Designo o dia 02 de junho de 2020 

(02/06/2020) às 11:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se o autor para audiência de conciliação, na pessoa 

de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se 

a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal 

mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e 

INTIME-SE o autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de 

conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial 

se encontra completa, sendo desnecessário o aditamento. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005906-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMOZINA ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036565-10.2018.8.11.0041 DECISÃO Carmozina 

Alves Nogueira propôs ação de declaração de inexistência de débito com 

pedido de liminar c/c repetição de indébito e danos morais em desfavor do 

Banco Itaú Consignado S/A, em que requer a concessão de liminar para 

determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos em seu 

benefício/INSS, sob pena de multa diária. Argumenta que não reconhece a 

origem dos contratos em questão (número 574136128 e 577040822), 

sendo os descontos totalmente ilícitos. Requer a inversão do ônus da 

prova. É o necessário. Decido. A pretensão almejada pela autora diz 

respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Nota-se que os requisitos são cumulativos, sendo que a presença de um 

não elide a necessidade de demonstração do outro. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da medida 

antecipatória se condiciona à existência de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando que 

a Agravante possui outros apontamentos nos cadastros de proteção ao 

crédito que são originários de credores diversos, inexiste perigo da 

demora de modo a possibilitar a concessão da liminar em sede de tutela de 

urgência.” CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) 

In casu, a autora não reconhece a dívida que está ensejando os 

descontos mensais diretamente em seu benefício, pago pelo INSS. 

Contudo, os descontos das parcelas nos valores de R$ 62,00 e R$ 77,80, 

referentes aos contratos n. 574136128 e n. 577040822, respectivamente, 

iniciaram em junho de 2017, ou seja, há quase 03 (três) anos a autora vem 

efetuando o pagamento da consignação. Assim, nesta análise de 

cognição sumária falta comprovação de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e, como para a concessão da tutela de urgência é necessária a 

demonstração de ambos os elementos, não há como deferir o pleito. Posto 

isto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 

334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 02/06/2020 

às 09:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Considerando a hipossuficiência da autora em relação ao 

réu, o qual detém os contratos formalizados com seus clientes, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, CDC). Assim, 

caberá ao réu comprovar a relação jurídica que fundamenta os descontos 

realizados. Defiro a tramitação prioritária, nos termos do art. 72, do 

Estatuto do Idoso. Concedo a Justiça Gratuita à autora, como requerido 

(art. 98, CPC). Desnecessário o aditamento da petição inicial conforme 

determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com 

argumentação e pedidos completamente apresentados. Intimem-se todos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004135-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUCIA CORREA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004135-34.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela específica 

proposta por Benedita Lucia Correa, representada por Geniffer Correa 

Leite, em desfavor de Cooperativa de Serviços Médicos – Unimed Cuiabá, 

todos qualificados nos autos. Relata a inicial que a autora está acometida 

de sequelas pós AVE importante, com dependência total das atividades 

básicas da vida diária, sendo paciente grave, com síndrome da imobilidade 

importante. Tais patologias lhe acarretaram graves danos neurológicos e 

físicos, encontrando-se em tratamento home care, com acompanhamento 

médico, fisioterapeuta, nutricional, entre outros. Entre as prescrições 

médicas, estão diversos tipos de insumos, tais como fraldas e alimentação 

enteral. Contudo, a ré está exigindo o custeio dos medicamentos e demais 

insumos pelos familiares da autora, sob a alegação de que o tratamento é 

domiciliar. Sustenta que embora esteja sob cuidados home care, cabe à ré 

o custeio de todo o seu tratamento, incluindo medicamentos orais e demais 

insumos prescritos. Postula a concessão de antecipação de tutela para 

determinar à ré a prestação do serviço home care à paciente, nas exatas 

condições e forma apresentada nos relatórios dos médicos responsáveis 

pelo tratamento, contendo todos os medicamentos prescritos e os demais 

insumos, como fralda e alimentação enteral, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 5.000,00. A autora promoveu a emenda à inicial, conforme 

determinado. É o relatório. Decido. Defiro a emenda a inicial. A autora 

pretende, por sua curadora, a concessão liminar de tutela provisória de 

urgência, para obrigar a ré a fornecer todos os materiais, medicamentos, 

alimentação e demais insumos necessários ao tratamento domiciliar que 

está recebendo. Para sua concessão, faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não 

diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in 

mora. “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.” Segundo consta dos autos, a 

autora está acometida por graves sequelas decorrentes de AVE e, em 

que pese a ré estar dispensando o tratamento domiciliar - home care – à 

mesma, tem se recusado a fornecer alguns medicamentos, alimentação e 

insumos necessários, entre eles, fraldas. Do documento constante no Id n. 

28714109 (denominado negativa da Unimed), percebe-se que a ré está 

disponibilizando os aparelhos e profissionais necessários ao tratamento 

domiciliar da autora, inclusive técnico de enfermagem 24 horas, com 

exceção da administração de medicamentos orais, administração da 

alimentação e cuidados com higiene. Vejamos: “... Cuidados básicos da 

vida diária como higienização (banho, higiene oral, troca de fralda, etc.), 

mudança de decúbito, administração de medicações via oral, 

administração da alimentação, companhia e afeto sob responsabilidade da 

família e/ou pelo cuidador por ele designado.” Determinada a emenda à 

inicial, a autora esclareceu que a ré não tem negado somente a 

administração de medicamentos, mas sim os próprios medicamentos, sob 

o argumento de que são de administração oral e não injetáveis. A ré 

também está se recusando a fornecer alimentação enteral e insumos 

como fralda (Id 28989330). Ocorre que o serviço home care é semelhante 

ao de internação em hospital, apresentando-se como uma alternativa para 

a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a 

internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do 

risco de infecção e companhia dos familiares. Logo, ainda que o paciente 

esteja em atendimento domiciliar, cabe á ré disponibilizar, além dos 

profissionais envolvidos, todos os serviços, equipamentos, medicamentos 

e materiais necessitados pelo paciente, nos mesmos moldes do que seria 

coberto em caso de internação hospitalar, com exceção, apenas, dos 

materiais de higiene pessoal. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

TRATAMENTO DOMICILIAR ( HOME CARE ) COM O FORNECIMENTO DE 

FRALDAS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – FERIMENTO À DIGNIDADE 

DA PESSOA HUMANA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – DECISÃO 

REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Ainda 

que o serviço de tratamento domiciliar não conste expressamente do rol 

de coberturas do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, a 

operadora, mesmo assim, é obrigada a custeá-lo em substituição à 

internação hospitalar contratualmente prevista. O serviço de “Home Care ” 

se trata de uma extensão do tratamento hospitalar, todavia, não deve 

incluir o custeio de fraldas geriátricas e congêneres, de forma de que 

cabe ao paciente custeá-las, tal como faria durante a internação dentro do 

estabelecimento hospitalar.” (N.U 1011233-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2019, Publicado no 

DJE 27/03/2019) Ora, a saúde é direito de todos constitucionalmente 

garantido, sendo que a recusa da ré em fornecer os medicamentos 

administrados por via oral e alimentação enteral consiste em verdadeira 

violação à dignidade da pessoa humana. Desta feita, nesse juízo de 

cognição sumária, verifica-se a possibilidade da concessão parcial da 

tutela provisória requerida como medida protetiva a garantir a vida, saúde 

e recuperação da autora, uma vez que a probabilidade do seu direito está 

consubstanciada nos documentos apresentados e o perigo de dano é 

evidente. Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do 

Código de Processo Civil para DETERMINAR à ré a prestação do serviço 

home care à autora, nas exatas condições e forma apresentada nos 

relatórios dos médicos responsáveis pelo tratamento, contendo TODOS os 

medicamentos prescritos independente da forma de sua administração, 

incluindo ALIMENTAÇÃO ENTERAL, com exceção de fraldas e demais 

insumos de higiene pessoal, os quais devem são arcados pelo paciente e 

seus familiares. Intime-se a ré para cumprimento desta determinação, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas. Em caso de descumprimento desta 

ordem judicial, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

nos termos do artigo 297 do novo Código de Processo Civil. Nos termos do 

art.334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

02/06/2020 às 11:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se 

e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Deixo de 

determinar o aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º do 

art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos 

completamente apresentados. Defiro a Justiça Gratuita à autora, nos 

termos do art. 98, CPC. Intimem-se todos. Cumpra-se, inclusive por 

plantão. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003420-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE CURVO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEIDE DA GUIA RIBEIRO DE MORAES OAB - 022.817.601-89 

(PROCURADOR)

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REUS DESCONHECIDOS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única 1003420-89.2020.811.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação de reintegração de posse c/ perdas e danos com pedido de tutela 

de urgência ajuizada por Manoel José Curvo de Moraes, representado por 

Neide da Guia Ribeiro de Moraes, em desfavor de réus desconhecidos. Da 

análise dos autos, constata-se que o autor requer a reintegração de 

posse no imóvel localizado no Jardim Paula II, no município e comarca de 

Várzea Grande – MT. Assim, diga o autor sobre a competência do juízo, 

em cinco dias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038652-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINIER MANFRIN BORGES (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038652-70.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Segue o 

comprovante da busca. Cite-se o réu no endereço encontrado (anexo). 

Ciência ao autor. Cumpra-se expedindo o necessário. 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: 1006044-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAHAM KHALIL WIHBY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006044-14.2020.8.11.0041 DECISÃO Abraham 

Khalil Wihby ajuizou ação de obrigação de fazer, com preceito cominatório 

c/c danos morais e pedido de tutela específica em desfavor de FS 

Engenharia e Construções EIRELI, ambos qualificados. Em síntese, relata a 

inicial que o autor firmou com a ré, em 18/06/2019, contrato de 

fornecimento de equipamento e montagem de uma usina fotovoltaica com 

capacidade de geração de 15 kwp, contendo 48 painéis de 400 watts, 2 

inversores de Sangrow com wifi embutido. Afirma que embora tenha 

efetuado o pagamento da totalidade do valor do contrato e dentro dos 

prazos estipulados, a ré não cumpriu o pactuado, uma vez que não 

instalou os 48 painéis de 400 W, mas sim de 325/330 W; não forneceu os 

02 inversores adequados, orçados como trifásicos e entregues como 

monofásicos; e deixou de fornecer documento fiscal dos equipamento, 

entre outras questões. Postula a concessão da tutela de urgência para 

determinar que a ré sane todas as falhas, reparando todos os defeitos da 

instalação, estrutura e telhados danificados, sob pena de multa diária a 

ser fixada. Requer a inversão do ônus da prova. Comprovante de 

recolhimento das custas judiciais (ID 29168864). É o relatório. Decido. De 

acordo com a sistemática processual, a concessão liminar da tutela 

provisória de urgência depende do preenchimento concomitante dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Sobre o assunto ensinam os 

professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero: “A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é 

possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, 

ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou 

reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e 

risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. 

Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização 

imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 313.) In casu, o autor afirma que a 

ré não cumpriu com os termos do contrato de fornecimento de 

equipamento e montagem de uma usina fotovoltaica com capacidade de 

geração de 15 kwp, haja vista que a mesma teria utilizado outros 

equipamentos, em detrimento daqueles especificados em contrato. Em que 

pesem as alegações constantes da inicial, não há nos autos 

demonstração de que a espera pelo contraditório poderá comprometer o 

resultado útil do processo e, como é cediço, para a concessão da tutela 

provisória de urgência faz-se imprescindível a existência cumulada dos 

requisitos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS 

APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A 

CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A concessão da medida antecipatória se condiciona à 

existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Considerando que a Agravante possui outros 

apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito que são originários 

de credores diversos, inexiste perigo da demora de modo a possibilitar a 

concessão da liminar em sede de tutela de urgência.” CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) Diante destas explanações, 

verifica-se que nesta análise de cognição sumária não foi verificado 

perigo de dano que justifique a concessão liminar da tutela provisória 

pretendida. Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. O art. 334 e § 4º, inciso I, dispõe no sentido de que a 

audiência de conciliação somente não será realizada caso ambas as 

partes assim manifestem, expressamente. Assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 02/06/2020 às 11:00 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Deixo de determinar o aditamento da petição inicial conforme 

determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com 

argumentação e pedidos completamente apresentados. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005989-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARA BERTO NEVES OAB - MT26565/O (ADVOGADO(A))

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005989-63.2020.8.11.0041 DECISÃO Ednalva da 

Silva ajuizou ação de rescisão contratual c/c indenização por danos 

morais e materiais em desfavor de Lúmen Consultoria e Com. Ltda. e Caixa 

Econômica Federal, todos qualificados. A autora relata, em síntese, ter 

firmado compromisso particular de compra e venda com a ré Lúmen para 

aquisição de um imóvel no Residencial Altos dos Imigrantes, Lote 21, 

Quadra 08, situado no Loteamento Residencial Padre Aldacir José Carmiel, 

em Várzea Grande. O contrato foi firmado em meados de dezembro de 
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2016, porém, decorrido o prazo previsto para a entrega do imóvel, que era 

de 16 meses a contar da assinatura do contrato de financiamento 

celebrado com a Caixa Econômica Federal, o empreendimento ainda não 

está concluído, estando as obras totalmente abandonadas. Sustenta 

cumprir com todas as obrigações assumidas e atribui às rés a culpa pelo 

atraso da obra, haja vista a negligência da primeira ré ao abandonar a 

obra e da segunda por não cumprir seu dever de fiscalização. Requer a 

concessão da tutela de urgência para declarar a rescisão contratual e 

determinar o pagamento de R$ 14.592,94, correspondente à multa por 

descumprimento contratual e restituição de valores pagos. Requer, 

também, que a ré Lúmen exiba os documentos de seu plano de 

recuperação judicial, que está tramitando no Juízo da Primeira Vara Cível 

Especializada em Falência de Cuiabá (PJE 1003689-02.2018.8.11.0041). A 

ação foi protocolizada perante a Justiça Federal, cujo Juízo recebeu a 

inicial, postergou a apreciação da tutela de urgência para depois da 

formação do contraditório em relação à Caixa Econômica Federal e 

determinou a citação da mesma. Citada, a Caixa Econômica Federal arguiu 

sua ilegitimidade passiva. A autora apresentou impugnação à contestação. 

O Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMT acolheu a preliminar 

de ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, excluindo-a da lide. 

Em seguida, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à 

Justiça Estadual. Os autos foram redistribuídos a esta 5ª Vara Cível. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização 

por danos morais e materiais proposta por Ednalva da Silva contra Lúmen 

Consultoria e Com. Ltda. A pretensão almejada pela autora diz respeito à 

concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não 

diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Dos documentos apresentados, decorre que as partes formalizaram 

contrato de compra e venda de imóvel, tendo a autora adimplido com os 

pagamentos das parcelas que lhe competiam. No entanto, a ré não 

cumpriu com a obrigação de entrega do imóvel no prazo previsto, 

abandonando a obra. Ante a desídia da ré e paralisação da obra, cabível o 

deferimento do pedido de tutela de urgência formulado, de rescisão do 

contrato e suspensão do pagamento das parcelas, bem como a 

determinação para que a ré efetue o depósito judicial da quantia recebida 

da autora e multa contratual, devidamente atualizada. Ressalto que o 

depósito judicial da quantia discutida e oriunda do compromisso de compra 

e venda firmado entre as partes não causa prejuízo à ré, pois em eventual 

improcedência a quantia poderá ser levantada após o trânsito em julgado. 

Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E 

TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – DESISTÊNCIA DO 

PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO PELA VENDEDORA DOS 

VALORES PAGOS – DECISÃO QUE DEFERIU O DEPÓSITO JUDICIAL DOS 

VALORES PAGOS ATÉ O JULGAMENTO - POSSIBILIDADE - AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão primeva não merece reparos, pois 

mostra-se perfeitamente possível o acolhimento do pedido de depósito 

judicial dos valores tidos por incontroversos despendidos pela parte 

agravada, sem que haja qualquer prejuízo para a agravante, uma vez que, 

se for o caso de improcedência da rescisão do contrato, a agravante 

poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da 

sentença.” (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018) 

Posto isto, com fundamento no art. 294 c/c art. 300 e ss, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para RESCINDIR o 

contrato firmado entre as partes SUSPENDER a cobrança das parcelas, 

bem como DETERMINAR que a ré providencie o depósito judicial da quantia 

indicada pela autora, no valor de R$ 14.592,94, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Em caso de descumprimento da ordem judicial, fixo multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, CPC. Sem 

prejuízo do cumprimento da tutela de urgência deferida, nos termos do art. 

334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 02/06/2020 

às 10:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Mantenho o deferimento da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). 

Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022874-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (REU)

RODRIGO LOPES LIMA (REU)

Raphael Naves Dias (REU)

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022874-94.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança c/c indenização por danos morais com pedido de 

antecipação de tutela movida por JOSIANE SIQUEIRA em desfavor de 

MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA, RAPHAEL NAVES DIAS, 

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA, RODRIGO LOPES LIMA, já qualificados nos 

autos. As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo 

para homologação (ID 14960942). O réu apresentou nos autos o 

comprovante de depósito, nos termos acordados (ID 14960952). 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 c/c 924, II do CPC. Isento de custas 

remanescentes(art. 90, § 3º do CPC). Honorários na forma pactuada. 

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: 1007475-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007475-20.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28021246). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007954-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINARA ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007954-13.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28021394). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023287-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA DE SOUSA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023287-10.2016.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

26991905). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036423-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZ FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036423-06.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28978187). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021689-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAQUISUEL DA SILVA PASQUAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021689-21.2016.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

22764136). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025411-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025411-29.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28025846). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030337-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE MAGALHAES ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030337-19.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 
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obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28027961). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038105-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON CRUZ GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038105-93.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28027496). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001251-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA COLMAN DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001251-03.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28049807). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030349-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA RATTS 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:

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

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030349-33.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28049541). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038200-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA BEATRIZ MORAES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038200-26.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

26751334). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040195-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI PEREIRA ARAGAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040195-74.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28980808). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008325-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008325-74.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 
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impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28985074). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018755-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISIANE ZARZENON RAMOS CHIALLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018755-85.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28964984). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003072-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA FERREIRA (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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003072-08.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28134957). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000520-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SECUNDINO FLORENTINO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000520-41.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

27406973). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021725-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO MOURA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021725-58.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

29068207). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005928-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO SOUSA DE FREITAS (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 - 
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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: 1005979-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005987-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERMINO DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006039-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIER CELESTINO DOS SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019319-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 66 de 284



Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... I) Cumpra-se como requerido pela parte autora, intimando-se a 

parte ré para que dê continuidade ao tratamento nos moldes determinados 

na decisão inaugural, autorizando a aplicação da injeção angiogênica, no 

prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de majoração da multa 

aplica, sem prejuízo de outras providências de natureza cível e criminal, 

visando o efetivo cumprimento da ordem judicial. II) Constata-se tratar aqui 

de processo sem questões processuais a serem enfrentadas nesta fase 

e que comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de outras provas para o desate da lide, nos termos do art. 

355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se sua inclusão na ordem 

cronológica de julgamentos.Todavia, tendo em vista que as partes pugnam 

pela produção de outras provas, determino sejam intimadas para assim se 

pronunciarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, justificando, 

fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao final, 

conclusos. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005825-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO RODRIGUES DE MORAES (EXEQUENTE)

NILSE CONCEICAO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). No caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida 

pela metade (§ 1º, art. 827, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, munido da segunda via do mandado, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a 

parte executada, devendo ser juntado aos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito e 

caução, esclarecendo que, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 

919, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito 

deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da executada e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Não sendo localizada a parte devedora, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), 

cabendo ao oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurá-la 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes 

pleiteados (art. 98, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038556-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. L. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista que as partes celebraram acordo extrajudicial, 

ouça o Ministério Público, com urgência. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1005900-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LA GELARI SORVETES FINOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005899-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FANAIA DE VASCONCELOS WOBETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (REU)

THAYS FERNANDA DALAVALLE (REU)

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar a 

impossibilidade de recolher antecipadamente as despesas de ingresso, 

sob pena de indeferimento da pretensão, conforme prevê o art. 99, § 2º, 

do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005975-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (AUTOR(A))

SILVANE FREITAS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

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 
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(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: 1005997-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MODESTO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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: 1005930-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DA SILVA VAZ SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005941-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. W. M. BAR LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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: 1020447-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENN JUNIOR PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Torno sem efeito o despacho lançado equivocadamente no Id 

28579632 e determino seja o processo incluído em ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença, nos termos do art. 12 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027777-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL BRITO DOS ANJOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INEZ PINTO DIAS LEITE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cumpra-se o ordenado na ata de audiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012872-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DIAS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que a parte ré pugna pela produção de outras provas, determino seja 

intimada para assim se pronunciar, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao 

final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1036632-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES RODRIGUES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALI SAID KARFAN (REU)

MARINALVA RODRIGUES MIRANDA KARFAN (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Recebo a emenda à inicial. 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 de junho de 2020, às 9h30min, que 

será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital - sala 4 

(art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte requerida 

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

computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de 

contestação importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Citem-se, pessoalmente, com o prazo de quinze (15) dias (CPC – 

Art. 335), os confinantes conhecidos e nominados e por edital com o 

prazo de trinta (30) dias, os interessados ausentes incertos e 

desconhecidos (art. 256). Nomeio Curador aos interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos, a douta Defensoria Pública Estadual. Por via 

postal, sejam intimados os representantes da Fazenda Pública da União, 

do Estado e do Município, para manifestação sobre eventual interesse na 

causa, encaminhando-se, a cada ente, cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1039708-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDILZIA LOPES DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FADIA RAVILA MONTEPALMA DA SILVA (REU)

HELENICE PEREIRA PEIXOTO (REU)

KLEBER ESTEVES MONTEPALMA DA SILVA (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 de junho de 2020, às 10h30min, que será realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital - sala 4 (art. 334, CPC), 

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a 

parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

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

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Citem-se, 

pessoalmente, com o prazo de quinze (15) dias (CPC – Art. 335), os 

confinantes conhecidos e nominados e por edital com o prazo de trinta 

(30) dias, os interessados ausentes incertos e desconhecidos (art. 256). 

Nomeio Curador aos interessados ausentes, incertos e desconhecidos, a 

douta Defensoria Pública Estadual. Por via postal, sejam intimados os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

para manifestação sobre eventual interesse na causa, encaminhando-se, 

a cada ente, cópia da petição inicial e dos documentos que a instruíram. 

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Defiro a gratuidade da 

justiça (art. 98, CPC). Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1023671-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANATALIA MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO SAMPAIO FARIAS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Recebo a emenda à inicial. 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 de junho de 2020, às 11h, que será 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital - sala 4 (art. 

334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte requerida 

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

computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de 

contestação importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Citem-se, pessoalmente, com o prazo de quinze (15) dias (CPC – 

Art. 335), os confinantes conhecidos e nominados e por edital com o 

prazo de trinta (30) dias, os interessados ausentes incertos e 

desconhecidos (art. 256). Nomeio Curador aos interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos, a douta Defensoria Pública Estadual. Por via 

postal, sejam intimados os representantes da Fazenda Pública da União, 

do Estado e do Município, para manifestação sobre eventual interesse na 

causa, encaminhando-se, a cada ente, cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005052-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Sobre o desinteresse da parte autora na realização da conciliação, 

impõe-se esclarecer que a dispensa do ato depende de manifestação da 

parte contrária. Assim, determino seja citada a parte requerida com 

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

conciliação designada para o dia 2 de junho de 2020, às 9h30min, que 

será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital - sala 5 

(art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte 
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000829-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIM JULIANO DOS SANTOS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a petição Id. 26557627 e os documentos que a acompanham, nos 

moldes do art. 437, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032069-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA VIRGINIA DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, indicar o valor 

do procedimento cirúrgico, com vistas à regularização do valor da causa, 

uma vez que foi atribuído apenas com base no valor dos danos morais 

pretendidos (R$ 10.000,00), contrariando, assim, o disposto no art. 292, 

VI, do CPC. No mesmo prazo, deverá a requerente comprovar o 

preenchimento dos pressupostos legais de concessão da gratuidade da 

justiça, sob pena de revogação, conforme prevê o art. 98, § 8º, do 

referido instituto processual. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031154-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MALIBU RESIDENCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT12867-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora para que, querendo, 

manifeste acerca dos Embargos de Declaração apresentado, no prazo 

legal. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021527-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FOSCARINI ALVES (AUTOR(A))

KESSYA REGINA FOSCARINI DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

DIEGO RAFAEL CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE LIMA (REU)

AUTO ESCOLA MONACO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUILHERME LEAL CURVO OAB - MT4948-O (ADVOGADO(A))

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1021527-26.2016.8.11.0041 Vistos. O processo encontra-se na 

fase prevista no Capítulo X do Código de Processo Civil e não comporta 

sua extinção, nem julgamento antecipado do mérito, impondo-se o 

saneamento e a organização. Sobre as preliminares suscitadas nas 

contestações, folga constatar ser descabida a alegação de que a 

gratuidade da justiça deve ser revista, uma vez que, mesmo a 

confirmação de recebimento de pensão por morte não retira a 

miserabilidade jurídica exigida para a concessão do benefício, que 

consiste na declarada impossibilidade de custeio das custas e despesas 

processuais sem prejuízo próprio ou da família. Rejeito, pois, a preliminar. 

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, é evidente que ela se 

confunde com o mérito, pois apenas ao término da instrução processual 

se concluída sobre a efetiva responsabilidade da ré. Não havendo outras 

questões processuais e sendo o caso de se prosseguir na instrução do 

feito, defiro as provas orais pleiteadas, fixando como pontos 

controvertidos, a ocorrência do fato danoso, o nexo causal e a culpa da 

ré, e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 29 

(quarta-feira) de abril de 2020, às 16 horas, estabelecendo o prazo 

comum de 15 dias para a apresentação do rol de testemunhas, cabendo 

às partes, por intermédio de seus advogados, cumprir as exigências 

legais previstas no art. 455 do CPC. Determino sejam intimadas as partes, 

por intermédio de seus advogados e também pessoalmente, para que 

compareçam a fim de prestar depoimento pessoal, pena de confesso, 

cabendo à secretaria a expedição de mandado com essa advertência, nos 

termos do art. 385 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro 

de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021527-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FOSCARINI ALVES (AUTOR(A))

KESSYA REGINA FOSCARINI DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

DIEGO RAFAEL CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE LIMA (REU)

AUTO ESCOLA MONACO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUILHERME LEAL CURVO OAB - MT4948-O (ADVOGADO(A))

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1021527-26.2016.8.11.0041 Vistos. O processo encontra-se na 

fase prevista no Capítulo X do Código de Processo Civil e não comporta 

sua extinção, nem julgamento antecipado do mérito, impondo-se o 

saneamento e a organização. Sobre as preliminares suscitadas nas 

contestações, folga constatar ser descabida a alegação de que a 

gratuidade da justiça deve ser revista, uma vez que, mesmo a 

confirmação de recebimento de pensão por morte não retira a 

miserabilidade jurídica exigida para a concessão do benefício, que 

consiste na declarada impossibilidade de custeio das custas e despesas 

processuais sem prejuízo próprio ou da família. Rejeito, pois, a preliminar. 

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, é evidente que ela se 

confunde com o mérito, pois apenas ao término da instrução processual 

se concluída sobre a efetiva responsabilidade da ré. Não havendo outras 
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questões processuais e sendo o caso de se prosseguir na instrução do 

feito, defiro as provas orais pleiteadas, fixando como pontos 

controvertidos, a ocorrência do fato danoso, o nexo causal e a culpa da 

ré, e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 29 

(quarta-feira) de abril de 2020, às 16 horas, estabelecendo o prazo 

comum de 15 dias para a apresentação do rol de testemunhas, cabendo 

às partes, por intermédio de seus advogados, cumprir as exigências 

legais previstas no art. 455 do CPC. Determino sejam intimadas as partes, 

por intermédio de seus advogados e também pessoalmente, para que 

compareçam a fim de prestar depoimento pessoal, pena de confesso, 

cabendo à secretaria a expedição de mandado com essa advertência, nos 

termos do art. 385 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro 

de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021527-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FOSCARINI ALVES (AUTOR(A))

KESSYA REGINA FOSCARINI DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

DIEGO RAFAEL CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE LIMA (REU)

AUTO ESCOLA MONACO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUILHERME LEAL CURVO OAB - MT4948-O (ADVOGADO(A))

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1021527-26.2016.8.11.0041 Vistos. O processo encontra-se na 

fase prevista no Capítulo X do Código de Processo Civil e não comporta 

sua extinção, nem julgamento antecipado do mérito, impondo-se o 

saneamento e a organização. Sobre as preliminares suscitadas nas 

contestações, folga constatar ser descabida a alegação de que a 

gratuidade da justiça deve ser revista, uma vez que, mesmo a 

confirmação de recebimento de pensão por morte não retira a 

miserabilidade jurídica exigida para a concessão do benefício, que 

consiste na declarada impossibilidade de custeio das custas e despesas 

processuais sem prejuízo próprio ou da família. Rejeito, pois, a preliminar. 

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, é evidente que ela se 

confunde com o mérito, pois apenas ao término da instrução processual 

se concluída sobre a efetiva responsabilidade da ré. Não havendo outras 

questões processuais e sendo o caso de se prosseguir na instrução do 

feito, defiro as provas orais pleiteadas, fixando como pontos 

controvertidos, a ocorrência do fato danoso, o nexo causal e a culpa da 

ré, e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 29 

(quarta-feira) de abril de 2020, às 16 horas, estabelecendo o prazo 

comum de 15 dias para a apresentação do rol de testemunhas, cabendo 

às partes, por intermédio de seus advogados, cumprir as exigências 

legais previstas no art. 455 do CPC. Determino sejam intimadas as partes, 

por intermédio de seus advogados e também pessoalmente, para que 

compareçam a fim de prestar depoimento pessoal, pena de confesso, 

cabendo à secretaria a expedição de mandado com essa advertência, nos 

termos do art. 385 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro 

de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021527-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FOSCARINI ALVES (AUTOR(A))

KESSYA REGINA FOSCARINI DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

DIEGO RAFAEL CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE LIMA (REU)

AUTO ESCOLA MONACO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUILHERME LEAL CURVO OAB - MT4948-O (ADVOGADO(A))

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1021527-26.2016.8.11.0041 Vistos. O processo encontra-se na 

fase prevista no Capítulo X do Código de Processo Civil e não comporta 

sua extinção, nem julgamento antecipado do mérito, impondo-se o 

saneamento e a organização. Sobre as preliminares suscitadas nas 

contestações, folga constatar ser descabida a alegação de que a 

gratuidade da justiça deve ser revista, uma vez que, mesmo a 

confirmação de recebimento de pensão por morte não retira a 

miserabilidade jurídica exigida para a concessão do benefício, que 

consiste na declarada impossibilidade de custeio das custas e despesas 

processuais sem prejuízo próprio ou da família. Rejeito, pois, a preliminar. 

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, é evidente que ela se 

confunde com o mérito, pois apenas ao término da instrução processual 

se concluída sobre a efetiva responsabilidade da ré. Não havendo outras 

questões processuais e sendo o caso de se prosseguir na instrução do 

feito, defiro as provas orais pleiteadas, fixando como pontos 

controvertidos, a ocorrência do fato danoso, o nexo causal e a culpa da 

ré, e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 29 

(quarta-feira) de abril de 2020, às 16 horas, estabelecendo o prazo 

comum de 15 dias para a apresentação do rol de testemunhas, cabendo 

às partes, por intermédio de seus advogados, cumprir as exigências 

legais previstas no art. 455 do CPC. Determino sejam intimadas as partes, 

por intermédio de seus advogados e também pessoalmente, para que 

compareçam a fim de prestar depoimento pessoal, pena de confesso, 

cabendo à secretaria a expedição de mandado com essa advertência, nos 

termos do art. 385 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro 

de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021527-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FOSCARINI ALVES (AUTOR(A))

KESSYA REGINA FOSCARINI DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

DIEGO RAFAEL CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE LIMA (REU)

AUTO ESCOLA MONACO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUILHERME LEAL CURVO OAB - MT4948-O (ADVOGADO(A))

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1021527-26.2016.8.11.0041 Vistos. O processo encontra-se na 

fase prevista no Capítulo X do Código de Processo Civil e não comporta 

sua extinção, nem julgamento antecipado do mérito, impondo-se o 

saneamento e a organização. Sobre as preliminares suscitadas nas 

contestações, folga constatar ser descabida a alegação de que a 

gratuidade da justiça deve ser revista, uma vez que, mesmo a 

confirmação de recebimento de pensão por morte não retira a 

miserabilidade jurídica exigida para a concessão do benefício, que 

consiste na declarada impossibilidade de custeio das custas e despesas 

processuais sem prejuízo próprio ou da família. Rejeito, pois, a preliminar. 

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, é evidente que ela se 

confunde com o mérito, pois apenas ao término da instrução processual 

se concluída sobre a efetiva responsabilidade da ré. Não havendo outras 

questões processuais e sendo o caso de se prosseguir na instrução do 

feito, defiro as provas orais pleiteadas, fixando como pontos 

controvertidos, a ocorrência do fato danoso, o nexo causal e a culpa da 

ré, e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 29 

(quarta-feira) de abril de 2020, às 16 horas, estabelecendo o prazo 

comum de 15 dias para a apresentação do rol de testemunhas, cabendo 

às partes, por intermédio de seus advogados, cumprir as exigências 

legais previstas no art. 455 do CPC. Determino sejam intimadas as partes, 

por intermédio de seus advogados e também pessoalmente, para que 

compareçam a fim de prestar depoimento pessoal, pena de confesso, 

cabendo à secretaria a expedição de mandado com essa advertência, nos 

termos do art. 385 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro 

de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028363-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGILISE COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI OAB - MT0005361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE QUIRINO NOGUEIRA SILVA 96528567115 (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

 

Visto. I – Ante a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e 

verificando-se que a pretendente ao benefício é pessoa jurídica, que deve 

demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, à 

luz da Súmula 481 do STJ, determino sua intimação para que traga aos 

autos sua declaração de Imposto de Renda, extrato de contas bancárias, 

física e jurídica, da embargante/reconvinte, além de despesas mensais de 

água, luz, supermercado, para apreciação do pedido. Cumprida a 

providência, conclusos. II – Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa do 

segundo reconvinte, ante a ausência de comprovação de sua relação com 

a reconvinda, é evidente que tal prova pode ser produzida no decorrer da 

instrução processual, o que revela que a preliminar se confunde com o 

mérito. Em prosseguimento, independentemente da decisão acerca da 

impugnação à gratuidade da justiça, cabe anotar que, tendo iniciado o 

procedimento ordinário por conta da oposição dos embargos e da 

reconvenção e não sendo o caso de julgamento antecipado do mérito, vez 

que a origem do cheque precisa ser esclarecida, dou o feito por saneado 

e designo audiência de instrução e julgamento para 30 de abril de 2020 

(quinta-feira), às 15 horas, para comprovação, por parte dos embargantes 

e reconvintes, dos fatos alegados em suas peças, consistentes na 

apropriação dos cheques pela autora e na relação de representação 

comercial existente entre a autora/reconvinda e o segundo reconvinte. 

Fixo o prazo comum de 15 dias para a apresentação do rol de 

testemunhas, cabendo às partes, por intermédio de seus advogados, 

cumprir as exigências legais previstas no art. 455 do CPC. Determino 

sejam intimadas as partes, por intermédio de seus advogados e também 

pessoalmente, para que compareçam a fim de prestar depoimento 

pessoal, pena de confesso, cabendo à secretaria a expedição de 

mandado com essa advertência, nos termos do art. 385 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028363-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGILISE COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI OAB - MT0005361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE QUIRINO NOGUEIRA SILVA 96528567115 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

 

Visto. I – Ante a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e 

verificando-se que a pretendente ao benefício é pessoa jurídica, que deve 

demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, à 

luz da Súmula 481 do STJ, determino sua intimação para que traga aos 

autos sua declaração de Imposto de Renda, extrato de contas bancárias, 

física e jurídica, da embargante/reconvinte, além de despesas mensais de 

água, luz, supermercado, para apreciação do pedido. Cumprida a 

providência, conclusos. II – Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa do 

segundo reconvinte, ante a ausência de comprovação de sua relação com 

a reconvinda, é evidente que tal prova pode ser produzida no decorrer da 

instrução processual, o que revela que a preliminar se confunde com o 

mérito. Em prosseguimento, independentemente da decisão acerca da 

impugnação à gratuidade da justiça, cabe anotar que, tendo iniciado o 

procedimento ordinário por conta da oposição dos embargos e da 

reconvenção e não sendo o caso de julgamento antecipado do mérito, vez 

que a origem do cheque precisa ser esclarecida, dou o feito por saneado 

e designo audiência de instrução e julgamento para 30 de abril de 2020 

(quinta-feira), às 15 horas, para comprovação, por parte dos embargantes 

e reconvintes, dos fatos alegados em suas peças, consistentes na 

apropriação dos cheques pela autora e na relação de representação 

comercial existente entre a autora/reconvinda e o segundo reconvinte. 

Fixo o prazo comum de 15 dias para a apresentação do rol de 

testemunhas, cabendo às partes, por intermédio de seus advogados, 

cumprir as exigências legais previstas no art. 455 do CPC. Determino 

sejam intimadas as partes, por intermédio de seus advogados e também 

pessoalmente, para que compareçam a fim de prestar depoimento 

pessoal, pena de confesso, cabendo à secretaria a expedição de 

mandado com essa advertência, nos termos do art. 385 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007015-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GARDIEL HERKNHOFF SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT11758-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 dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026441-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO TEOFILO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAXIMO DA SILVA OAB - MT19629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Diante da ausência de questões processuais e não sendo o caso 

de julgamento antecipado do mérito, por caber à parte autora provar os 

fatos alegados na peça primeira, designo para o dia 30 de abril de 2020, 

às 16 horas, a audiência de instrução e julgamento, assinalando caber à 

parte autora a prova do fato danoso, da culpa e do liame de causalidade 

necessários ao reconhecimento do direito à reparação e à condenação do 

responsável pelo evento, fixando o prazo comum de 15 dias para a 

apresentação do rol de testemunhas, cabendo às partes, por intermédio 

de seus advogados, cumprir as exigências legais previstas no art. 455 do 

CPC. Determino sejam intimadas as partes, por intermédio de seus 

advogados e também pessoalmente, para que compareçam a fim de 

prestar depoimento pessoal, pena de confesso, cabendo à secretaria a 

expedição de mandado com essa advertência, nos termos do art. 385 do 

CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. JONES GATTASS DIAS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026441-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO TEOFILO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAXIMO DA SILVA OAB - MT19629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Diante da ausência de questões processuais e não sendo o caso 

de julgamento antecipado do mérito, por caber à parte autora provar os 

fatos alegados na peça primeira, designo para o dia 30 de abril de 2020, 

às 16 horas, a audiência de instrução e julgamento, assinalando caber à 

parte autora a prova do fato danoso, da culpa e do liame de causalidade 

necessários ao reconhecimento do direito à reparação e à condenação do 

responsável pelo evento, fixando o prazo comum de 15 dias para a 

apresentação do rol de testemunhas, cabendo às partes, por intermédio 

de seus advogados, cumprir as exigências legais previstas no art. 455 do 

CPC. Determino sejam intimadas as partes, por intermédio de seus 

advogados e também pessoalmente, para que compareçam a fim de 

prestar depoimento pessoal, pena de confesso, cabendo à secretaria a 

expedição de mandado com essa advertência, nos termos do art. 385 do 

CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. JONES GATTASS DIAS 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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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)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 13 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: 1058320-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERNANDO LIMA PEREIRA (AUTOR(A))

ANA PAULA MEIRA SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT18219-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 13 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: 1001423-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE FERNANDES BORGES DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 07 de Agosto de 2017 

Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1031456 Nr: 37473-89.2015.811.0041

 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: LEANDRO SILVA DAS FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Visto...

Defiro o pedido de fls. 141, ordenando seja expedido alvará em favor da 

parte autora para levantamento dos valores depositados voluntariamente 

pela requerida, para a conta ali informada, ficando advertida a parte autora 

de que a não manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do 

feito por eventual saldo remanescente, em 5 dias, a contar da intimação 

desta decisão, implicará em arquivamento do processo.

 Decorrido em branco o prazo e pagas as custas processuais, arquive-se 

o processo com baixas e anotações de costume.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737035 Nr: 33496-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR CAIO MONTEIRO, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 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, 

manifestar acerca da petição de fls. 274-277.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934885 Nr: 51933-18.2014.811.0041

 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: THIAGO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 A União Brasiliense de Educação e Cultura, devidamente citada não se 

manifestou no prazo legal, assim promovo o andamento do feito de acordo 

com os termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

para intimar o advogado da parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 374086 Nr: 10771-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAJÁS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA, DIOGO CÉSAR BARBOSA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL 

TUPARANDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIZ RODRIGUES - 

OAB:, THIAGO EULLER BARROS ROCHA - OAB:12140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A

 (...) Vê-se, do referido aresto que não se mostra desarrazoada a 

constrição limitada em 30% da receita do condomínio, o que abarca a 

parcial pretensão da parte executada.Em face do exposto, defiro 

parcialmente o pedido retro, apenas para limitar a penhora no percentual 

de 30% (trinta) por cento da receita, estimada e comprovada nos autos de 

R$ 44.411,25 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e vinte e 

cinco centavos – fl. 1.237), ordenando, assim, sejam levantados os 

valores que excederem o referido percentual, tão logo vinculado ao 

processo.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062228 Nr: 52002-16.2015.811.0041

 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: GONÇALO AIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

patronos, acerca da data da perícia designada para o dia 18/03/2020, às 
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13h:00 na Secretaria da 6ª Vara Cível no Fórum da Comarca de Cuiabá no 

endereço situado na Avenida Desembargador Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes em Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1087842 Nr: 5128-36.2016.811.0041

 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: OSCIP – PROJETOS CRAQUES DA VIDA DE CÁCERES, 

NILDO PINHEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER APARECIDO ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14.712/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça da 

Carta Precatória.

Erica Teixeira

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35995 Nr: 6180-97.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ORNELAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BAMERINDUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

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

impulsiono os autos para proceder a intimação do procurador do 

exequente para que, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, informe 

corretamente seus dados bancários e CNPJ haja vista apresentar erro, 

quando da expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30315 Nr: 4329-28.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANKAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZ DANIELLE DERZI WASILEWSKI MATOS 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 - MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2663 - MS

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar autor pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito sob pena de extinção, de acordo com o 

art. 485, §1º do CPC.

Erica Teixeira

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15352 Nr: 14812-10.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILZA DE JESUS SOARES DA SILVA, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYSE FÁTIMA MAGALHÃES DE SOUZA, 

NILZA EHRETE MAGALHAES, CARLOS FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARIA DE MORAIS - 

OAB:3255, REGINA MARIADE MORAES - OAB:3255/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte autora para que, dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca da petição de fls. 276-279.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319700 Nr: 21865-32.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SAB LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA MARQUES PEREIRA 

MALHEIROS - OAB:7351/MT, LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA 

ROCHOLI - OAB:72002/MG, PAOLA KARINA LADEIRA - 

OAB:110459/MG, TIAGO ESPESCHIT AJUDARTE - OAB:128282/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT, BÁRBARA QUEIROZ BORGES TESTA - 

OAB:83492, LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86.037

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

impulsiono os autos para INTIMAR a exequente a manifestar, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333383 Nr: 4001-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO JOSE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

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

OAB:13241-A/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 5 (cinco)dias, 

apresentar o valor atualizado da diferença, conforme decisão de fls. 

400/401.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353148 Nr: 23606-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCARIO OURO BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO GUISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14312-B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:26464/RS

 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 peça 

retro, no prazo de cinco dias.

 Erica Teixeira

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455786 Nr: 26844-32.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA PEREIRA VALADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BALDUINO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerida a se manifestar 

acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do 

art. 477 do CPC. Cabe certificar que a requerente já apresentou sua 

manifestação nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1047139 Nr: 44959-28.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA MARTINS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

VEICULOS AUTOMORORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12574/MT, RENATO JOSÉ CURY - OAB:154351/SP

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

impulsiono os autos para intimação da parte requerida para querendo, 

manifestar acerca dos embargos de declaração, no prazo legal.

Erica Teixeira

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049052 Nr: 45937-05.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PEDRO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROLUX DO BRASIL S/A, SCHMITT 

CUIABA, MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:22363 - A, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - OAB:200.663/SP

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909802 Nr: 36711-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIBELE DA SILVA CARMO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 

A

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

impulsiono os autos para intimação da parte Requerida para querendo, 

manifestar acerca dos embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927006 Nr: 47661-78.2014.811.0041

 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: ROSEMEIRE JOZA DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS HAVAN

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

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:107.878

 Face a interposição de Recurso pela parte Requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873471 Nr: 12185-76.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

impulsiono os autos para intimação da parte requerida para querendo, 

manifestar acerca dos embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125842 Nr: 21278-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUFFET LEILA MALOUF LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEBRTO REZENDE FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133775 Nr: 24513-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL THOMMEN LOBO PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462/MT, SIMONE REGINA PEREIRA DE SOUZA - OAB:23.8444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Viseu - 

OAB:111.417-SP

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar PESSOALMENTE O AUTOR, por meio de Carta de 

Intimação na modalidade de “RECEBIMENTO EM MÃOS PRÓPRIAS”, nos 

termos do artigo 1.282 da CNGC/MT, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842450 Nr: 46517-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->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: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

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

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 6.660, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:OAB/MT 8.571

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GYORDANO 

REINERS BRITO ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

46517-06.2013.811.0041, Protocolo 842450, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 918416 Nr: 42350-09.2014.811.0041

 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: FERNANDO DE SOUZA ESTEFANOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS, GUILHERME F. 

BRITO - OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO 
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DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de novamente intimar a autora, haja 

vista que o AR que retornou negativo foi a da initmação do Ministério do 

Exército, do qual deverá informar novo endereço, dentro do prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132787 Nr: 24179-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E MKT DESENVOLVIMENTO DE SITES EIRELI 

ME, ELIFRAN ALTIMARI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES, para devolução dos autos nº 

24179-33.2016.811.0041, Protocolo 1132787, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1384036 Nr: 5104-03.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODONTO SAUDE CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELOU DA COSTA & CIA LTDA EPP, 

GUIOVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, FERNANDO HELOU DA COSTA, 

ALISSON VINICIUS TAVARES DA SILVA, JORDANI HELOU DA COSTA, 

SUELLEN AUXILIADORA S MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte Embargante para que, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste acerca da Impugnação apresentada às fls. 40-86.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784875 Nr: 38705-44.2012.811.0041

 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: BIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

METALURGICOS LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:10.613/MT, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:OAB/MT 6.660, MARCONDES RAI 

NOVACK - OAB:OAB/MT 8.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GYORDANO 

REINERS BRITO ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

38705-44.2012.811.0041, Protocolo 784875, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1101652 Nr: 11184-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304- SPE LTDA, RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 -SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR 

- OAB:18.002-A OAB/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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032559-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BUBLITZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER OAB - MT16786/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

EBER SARAIVA DE SOUZA OAB - MT8267-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Tendo em vista que os recursos de Agravo de Instrumento e 

Agravo Regimental Cível resultaram prejudicados em razão da decisão Id. 

20257102, que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, 

determino que se cumpra a referida decisão, com urgência, com as 

cautelas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1005948-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL TADEU ROCHA OAB - SP404036 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Em se tratando de ação proposta em face da Caixa Econômica 

Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar o feito, nos termos 

da Súmula 150, do STJ. Assim, declaro-me incompetente para processar o 

feito, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002408-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA LORENA SOARES RODRIGUES PINTO (AUTOR(A))

ROGERIO RODRIGUES PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANUBIA BORGES FERREIRA - ME (REU)

VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Depois de realizada audiência de instrução e julgamento e de 

apresentadas razões finais pelas partes, comparece a parte autora nos 

autos e requer a “execução provisória da multa” fixada na decisão 

inaugural, requerendo, inclusive, o bloqueio on line de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais). Tem-se, entretanto, que a pretensão não prospera, uma vez que 

a multa fixada em decisão inaugural somente poderá ser objeto de 
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execução provisória após ser confirmada por sentença de mérito e desde 

que recurso contra esta eventualmente interposto não tenha sido recebido 

com efeito suspensivo, tendo sido esse o posicionamento assente na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA DE MULTA. DESCABIMENTO. 1. Constata-se que não se 

configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 

2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e 

solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em 

conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. O acórdão recorrido está 

em conformidade com o entendimento da Corte Especial do Superior 

Tribunal de Justiça, que sob o rito dos recursos representativos da 

controvérsia, assentou que “a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do 

CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando 

fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução 

provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o 

recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito 

suspensivo” (REsp 1.200.856/RS, Rel. Min. Sidnei Berneti, Corte Especia, 

DJe 17.9.2014). 3. Recurso Especial nãoi provido.” (STJ – Resp 1767055 

RJ 2018/0241991-1 – DJe 4.12.2018 – destaquei). No caso em tela, ainda 

não foi proferida de mérito, mostrando-se, assim, prematuro o pleito, 

impondo-se o seu indeferimento, o que ora faço, indeferindo-o pela 

fundamentação exposta acima. Intimem-se, retornando-me, após, 

conclusos os autos, para proferir sentença. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012557-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0018052A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA PEGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Em petição Id. 27761058, a parte executada pede a suspensão da 

restrição inserida nos veículos placas FAX 2896 e PXG 3088, de sua 

propriedade, ao argumento de que o primeiro é utilizado para o seu 

trabalho e o segundo está arrendado para terceiro, também para fins 

prestação de serviço de "Uber". O exequente, por sua vez, discorda da 

pretensão, e pede a suspensão da CNH da devedora, ao argumento de 

que a dívida deve ser paga. Observa-se do teor da decisão Id. 21506084, 

que foi determinada a consulta de veículos e imóveis em nome da parte 

devedora, porém em momento algum houve determinação de restrição de 

circulação desses veículos, o que confere razão à executada quanto à 

baixa pretendida. Por outro lado, considerando o não pagamento da dívida, 

reputo conveniente seja mantida a restrição de "transferência" dos 

aludidos bens, devendo a devedora ser cientificada de que não poderá 

dispor dos veículos até que sejam julgados os embargos à execução, 

acerca dos quais deverá se manifestar o exequente em 15 (quinze) dias. 

Indefiro o pedido de suspensão da habilitação da executada por falta de 

previsão legal, bem como por não vislumbrar eficácia na medida para fins 

de garantia de pagamento da dívida. Decorrido o prazo, conclusos.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001727-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos 

Morais e Tutela Antecipada” proposta por VANIA GOMES DA SILVA, 

qualificada nos autos, em desfavor da POSTAL SAÚDE – CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, na qual se objetiva, em 

síntese, ordem judicial que garanta à autora a autorização de 25 sessões 

de “Estimulação Magnética Transcraniana”. A autora diz ser associada da 

fundação desde 2013 e estar acometida de transtorno depressivo 

recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos, além de 

transtorno misto ansioso e depressivo, não reunido condições de 

trabalhar. Relata que desde maio de 2018 vem se tratando pelos métodos 

tradicionais, porém sem obter melhora, o que tem acarretado o surgimento 

de outras doenças oportunistas, culminando na prescrição médica do 

médico psiquiatra de 25 sessões de EMT, em caráter de urgência, em 

razão do risco de prejuízo à sua qualidade de vida. Afirma que mesmo 

diante da urgência descrita pelo profissional a requerida negou o 

tratamento, ao argumento de que não há cobertura, em desconformidade 

com o que diz o regulamento, não lhe restando alternativa senão requerer 

judicialmente a liberação do tratamento. Pede, assim, a concessão da 

tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida a autorizar o 

tratamento necessário à sua saúde. O pedido veio acompanhado de 

diversos documentos. É a síntese. Decido. Prevê o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a tutela de urgência poderá ser concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou para evitar 

um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo ou ao 

resultado útil deste, o que se passa a verificar. A probabilidade do direito 

está consubstanciada, à primeira vista, na documentação que instrui a 

inicial, mais especificamente nos documentos pessoais da autora, no 

extrato de utilização de despesas médicas do plano de saúde, na negativa 

à liberação do tratamento e, sobretudo, na indicação médica para 

realização das sessões de estimulação magnética transcraniana, que 

demonstram a existência de vínculo e relação jurídica de consumo entre 

as partes e a necessidade do tratamento. No relatório médico Id n. 

28073267 o Doutor Manoel Vicente de Barros, médico psiquiatra, 

prescreve o tratamento enfatizando que a paciente “UTILIZOU DIVERSAS 

MEDICAÇÕES, APRESENTOU DIVERSOS EFEITOS COLATERAIS E NÃO 

OBTEVE REMISSÃO DO QUADRO. INDICO TRATAMENTO COM 

ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA EM CARÁTER DE 

URGÊNCIA SOB RISCO DE MAIORES PREJUÍZOS NA QUALIDADE DE VIDA 

E SAÚDE.” (sic com destaque nosso), não havendo, portanto, dúvida 

quanto à pertinência do tratamento almejado. De outra sorte, colhe-se da 

mesma prescrição, não haver qualquer indício de que a autora esteja sob 

risco de sofrer prejuízo grave ou irreparável a justificar a concessão da 

medida em caráter liminar, vez que o único risco descrito pelo profissional 

é o de afetação na qualidade de vida da autora. Desse modo, não 

preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida requerida, 

indefiro o pedido de antecipação de tutela. 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 de junho de 2020, às 

8h30min, que será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital - sala 5 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro a 

gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1005948-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL TADEU ROCHA OAB - SP404036 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Em se tratando de ação proposta em face da Caixa Econômica 

Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar o feito, nos termos 

da Súmula 150, do STJ. Assim, declaro-me incompetente para processar o 

feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, com urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002731-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FROES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. FLAVIO FROES DE AMORIM, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 24.3.2018 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz que na data 

acima, ao transitar como passageiro na carroceria de um veículo pela 

Avenida Imigrantes, sofreu uma queda, que resultou em fratura na mão e 

punho direitos, fazendo, assim, jus ao pagamento da indenização 

securitária, nos moldes da Tabela anexa à Lei n. 6.194/74. Pede, por isso, 

a procedência do pleito, com a condenação da requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), bem como dos honorários advocatícios fixados em 

R$ 3.000,00 (três mil reais). 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 não formalização do 

requerimento administrativo e requer a extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, assevera 

que o autor não merece ser indenizado, tendo em vista que o acidente 

narrado não está abrangido pelas coberturas do seguro DPVAT, sem 

contar a ausência de prova da invalidez permanente e definitiva do autor. 

Afirma que a condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após 

a comprovação dessa 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 com a consequente extinção do 

processo 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 a fixação dos honorários em valor fixo de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). 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 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 primeiro ponto, assinale-se não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 
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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. 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, cabendo destacar que a 

descrição “acidente automobilístico” para fins de incidência do DPVAT 

deve englobar acidentes entre veículos ou entre estes e pedestres – 

sendo necessário que seja o acidente a causa da invalidez sofrida pelo 

segurado”[1]. Nesse passo, independentemente de o autor ter caído 

sozinho da carroceria de um caminhão, conforme boletim de ocorrência, 

uma vez comprovado que o acidente foi a causa da lesão eu ocasionou a 

invalidez, não há se falar em não abrangência da cobertura securitária, 

impondo-se, assim, a verificação quando existência e/ou a quantificação 

da lesão descrita e o nexo causal entre ele e o acidente. 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 envolvendo veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em punho direito, o 

que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” 

anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, 

quantificada em 50%. Outrossim, restando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente veicular, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções de do 

punho 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 25%, 

logo, considerando que a lesão foi quantificada em 50%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Flavio Froes de Amorim 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$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá 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 das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

cumprindo salientar, quanto à fixação da verba honorária, que quando for 

ínfimo o valor da condenação, 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 a verba honorária 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] TJPR – 

Recurso Inominado 0019931-89.2015.8.16.0018 – Segundo Juizado 

Especial Cível de Maringá – Primeira Turma Recursal, Rel. Fernanda de 

Quadros Jorgensen Geronasso, j. 15.2.2017

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033559-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY VITORIA DE REZENDE SILVA PESSOA (AUTOR(A))

FABIANA REZENDE SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... GABRIELLY VITÓRIA DE REZENDE SILVA, menor à época do 

ajuizamento da ação, qualificada nos autos, representada por sua genitora 

Fabiane Rezende Silva Gomes, 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 acidente automobilístico no dia 

22.8.2017 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. Esclarece 

que após a protocolização da peça primeira e de judicialização do 

processo, a requerida, por meio de seus prepostos e empresas 

pertencentes ao mesmo grupo econômico, tem assediado a parte que 

busca o acesso ao Judiciário para ter seu direito assegurado, 

fazendo-lhes visitas até mesmo em fins de semana, requerendo, por isso, 

seja determinada à requerida que só deverá comunicar a requerente 

exclusivamente neste processo. 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, ausência do laudo IML 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 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 e requer a condenação da parte ré como litigante de 
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má-fé. A audiência de conciliação resultou inexitosa e as partes saíram 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual que atestou a incapacidade parcial incompleta da 

parte autora, diagnosticada com lesão em membro superior direito, 

quantificada em 50% (cinquenta por cento). Instado a se manifestar, o 

Ministério Público requer seja julgada parcialmente procedente a ação de 

acordo com o grau da lesão constatado em perícia judicial. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a 

análise das preliminares arguidas 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 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 – 

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 audiência 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 

preliminar – inexistência de laudo médico emitido pelo Instituto Médico Legal 

– IML – cumpre ressaltar que tal documento não é imprescindível ao 

ajuizamento da ação, tendo em vista que a exigência é somente para o 

caso de pagamento administrativo da indenização. 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). Logo, não há que se falar em sua 

imprescindibilidade para o ajuizamento da presente ação, sobretudo 

porque foi realizada perícia médica judicial. 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 
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se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte ré é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

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 é inservível como meio de prova, cumpre 

salientar que o boletim de ocorrência não é imprescindível, quando 

presentes nos autos que demonstram atendimento médico na data do 

sinistro. Neste sentido, a jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a parte autora se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. 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 22.8.2017, cumprindo ressaltar que a 

perícia judicial realizada constatou a existência de lesões em membro 

superior direito, quantificadas em 50% (cinquenta por cento – Id 

12345530). 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 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 50% 

(cinquenta por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 70% de 

50% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Respeitante ao argumento de que a 

parte ré deverá ser condenada como litigante de má-fé por ter falseado a 

verdade ao afirmar que inexistiu processo administrativo, mesmo diante da 

robusta prova carreada aos autos do exaurimento da via administrativa, 

cumpre anotar que, realmente, a inicial veio instruída com documento que 

demonstra a protocolização de requerimento administrativo endereçado ao 

Presidente da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

Contudo, 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 
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seguradora para a juntada dos documentos necessários. Vê-se, do 

exposto, que a empresa requerida não negou a protocolização do pedido 

administrativo, apenas esclareceu que tal pedido não chegou a ser 

processado por ausência dos documentos necessários exigidos para a 

regulação administrativa do sinistro, não caracterizando, assim, nenhuma 

das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, até 

porque a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 

80, II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada, uma vez que a empresa requerida 

reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que o pleito só 

não se consolidou por conta da ausência de documentos essenciais. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Assinale-se, por fim, quanto à proibição de a requerida 

comunicar-se com a autora extra processo, que, conforme sustentado na 

peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá 

procurar a parte autora em sua residência para tratar de assunto 

relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a 

desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, 

toda e qualquer questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. 

Logo, merece guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de 

abordagem na residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à 

parte ré. Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados por Gabrielly Vitória de Rezende Silva, representada por sua 

genitora Fabiana Rezende Silva Gomes 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$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais), que corresponde ao percentual de 35% do valor 

global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Proíbo a parte ré de frequentar a residência da parte autora para tratar de 

assuntos relacionados a esta ação. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014723-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VANDI MARIA GOMES LOPES OAB - 003.322.561-38 (REPRESENTANTE)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Matheus Henrique Alves Lopes, menor, representado por sua 

genitora Vandi Maria Gomes Lopes, ambos qualificados nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, sofreu um acidente 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 pagamento de 

indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

requerida. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 50%. A requerida apresentou contestação, sustentando, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão ao polo passivo da 

Seguradora Líder, bem como a carência da 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$ 945,00 (novecentos e quarenta e 

cinco reais), além da ausência do laudo do Instituto Médico Legal. Quanto 

ao mérito, afirma que o pleito deve ser julgado improcedente porque 

inexiste diferença a ser paga e que, além do mais, o requerente não 

trouxe para os autos qualquer documento probatório do fato constitutivo 

de seu direito, ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC), caracterizando, 

assim, ausência de nexo causal entre os fatos alegados. Em impugnação 

à contestação, o autor reiterou os termos da inicial. As partes não se 

opuseram ao laudo. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi 

parcialmente favorável ao pagamento da indenização. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, consistentes 

em inclusão no polo passivo da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, na inépcia da inicial por ausência de interesse de agir 

decorrente do pagamento realizado administrativo e na ausência do laudo 

do IML. Assinale-se, quanto à primeira – inclusão no polo passivo da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A – que não há 

nenhum óbice à inclusão voluntária da referida seguradora no polo 

passivo da demanda, uma vez que foi autorizada pela Superintendência 

de Seguros Privados a operar com seguros de danos e de pessoas, 

especializada em seguro DPVAT, em todo o território nacional, inclusive 

ratificando sua função como entidade líder dos consórcios de que trata o 

art. 5º, da Resolução n. 154/2006, assim se inferindo da seguinte redação: 

“Art. 1° Conceder à SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A., com sede social na cidade do Rio de Janeiro – RJ, 

autorização para operar com seguros de danos e de pessoas, 

especializada em seguro DPVAT, em todo o território nacional.” “Art. 2° 

Ratificar que a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 
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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 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). 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 - Lei 

11.945/09.” (TJMT – N.U 0006754-90.2016.8.11.0041, , Sebastião Barbosa 

Farias, Primeira Câmara de Direito Privado – j. 12.6.2018 – DJe – 15.6.2018 

– destaquei). Como se observa, objetivando-se o beneficiário a 

complementação do valor devido tido como pago a menor 

administrativamente, não há que se falar em falta de interesse de agir. 

Quanto à – ausência do laudo do IML – a jurisprudência tem se 

posicionado no sentido de que a realização do laudo pericial pelo Instituto 

Médico Legal – IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para 

recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa, conforme se 

verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A 

TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO 

CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - 

INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do 

acidente, bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a 

juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova 

pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso 

do processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação 

do documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Assim, AFASTO 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. 
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24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a empresa requerida é a que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da parte 

requerente, justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica 

capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as 

partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da 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$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) 

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 inferior direito, o 

que foi confirmado pela perícia judicial realizada, que diagnosticou a 

existência de lesão no membro inferior direito, quantificada em 50%, assim 

se inferindo no laudo anexado no Id. 16151229. 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 inferiores 

corresponde a 70%, 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$ 

945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados por Matheus Henrique 

Alves Lopes, representado por sua genitora Vandi Maria Gomes Lopes na 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT proposta em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, apenas para condená-la ao 

pagamento da diferença da indenização no valor de R$ 3.780,00 (três mil, 

setecentos e oitenta reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), já deduzido o 

valor pago administrativamente de R$ 945,00, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Considerando que a parte autora decaiu de 

parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, 

caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” 

entre os litigantes “as despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 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 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 e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins (§ 3º, do art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006193-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS HENRIQUE EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. MATEUS HENRIQUE EVANGELISTA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 18 

de dezembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura em 

membro inferior esquerdo e demais lesões a serem apuradas, fazendo, 

assim, jus ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. 

Sustenta a legitimidade passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, 

pugnando pela procedência do pleito, bem como que a comunicação entre 

as partes só ocorra mediante o processo. Pede, ainda, sejam os 

honorários fixados R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou em 20% 

sobre o valor da causa, caso o direito reconhecido seja irrisório, conforme 

§ 8º, do art. 85, do CPC, mais danos morais. Ao final, para fins de 

prequestionamento, pede que conste na sentença sobre a negativa de 

vigência dos arts. 5º, “caput” e parágrafos da Lei 6.194/74, art. 5º, XXXIV 

alinea “a” e art. 5º, XXXV da Constituição da República, além da violação 

aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da 

proteção da confiança, bem como o entendimento jurisprudencial da 

caracterização do interesse de agir, conforme parâmetros do RE n. 

631240/MG. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de documentação necessária ao 

processamento administrativo, bem como de pressupostos de constituição 

válida do processo em razão do comprovante de residência estar em 

nome de terceiro, pugnando, por isso, pela extinção do feito sem 
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resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, 

alega que, não haver prova de que o acidente tenha sido causado por 

veículo ou mesmo do nexo de causalidade entre esse acidente e o dano 

sofrido e refuta a pretensão quanto aos danos morais. Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito ou a improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação 

dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data 

do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do 

art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial e pede 

a condenação da requerida em litigância 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. 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 e de pressuposto de constituição válida do 

processo. 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 

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. No tocante à alegada 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, cumpre 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. 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. 
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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 de acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

no quinto dedo do pé 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, 

cumpre esclarecer que, apesar de o boletim de ocorrência ser tardio, 

como questionado pela requerida, o prontuário médico contido em Id. 

17996138, datado do dia do acidente, corrobora a informação de que a 

lesão decorreu de queda de moto. Desta feita, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, 

sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do requerente 

decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência 

de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, 

impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso 

em apreço, o requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as 

funções de um dos dedos do pé esquerdo, quantificada em 75% cada, 

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 

parcial descrita corresponde a 10%, logo, considerando que a lesão é 

parcial e foi quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 

75% de 10% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (um 

mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “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 
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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. Sobre o argumento de 

que a parte ré deverá ser condenada como litigante de má-fé por ter 

falseado a verdade ao afirmar que inexistiu processo administrativo, 

mesmo diante da robusta prova carreada aos autos do exaurimento da via 

administrativa, cumpre anotar que, realmente, a inicial veio instruída com 

documento que demonstra a protocolização de requerimento administrativo 

endereçado ao Presidente da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Contudo, a seguradora, em sua peça de defesa, apesar de 

reconhecer a protocolização do requerimento administrativo, diz que tal 

pedido não consta no site da empresa por não ter cumprido as exigências 

da seguradora para a juntada dos documentos necessários. Vê-se, do 

exposto, que a empresa requerida não negou a protocolização do pedido 

administrativo, apenas esclareceu que tal pedido não chegou a ser 

processado por ausência dos documentos necessários exigidos para a 

regulação administrativa do sinistro, não caracterizando, assim, nenhuma 

das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, até 

porque a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 

80, II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada, uma vez que a empresa requerida 

reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que o pleito só 

não se consolidou por conta da ausência de documentos essenciais. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, 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 pelo autor, cabe assinalar que tal 

exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve 

ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Mateus Henrique Evangelista na Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor R$ 1.687,50 (um 

mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da 

Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, 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, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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Vistos, ODILIA FERREIRA LOPES DOS SANTOS, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 25.8.2017 

sofreu um acidente fraturando o pé, provocando-lhe invalidez permanente, 

conforme atestam os inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à 

indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 

11.482/2007. Invoca a aplicação da teoria da dinamização do ônus da 

prova prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, com a 

inversão do ônus da prova. Requer o processamento da ação para, ao 

final, condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. 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 requerida. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de documentação necessária ao 

processamento administrativo, enfatizando que a parte requerente nunca 

compareceu à sucursal para requerer a indenização nas vias 

administrativas, pugnando, por isso, pela extinção do feito sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, assevera 

que a parte autora não comprova o seu direito indenizatório, tendo em 

vista que não juntou o laudo do IML, não havendo prova de que as lesões 

decorreram de acidente veicular, tampouco da invalidez. Sustenta a 

necessidade de produção de prova pericial e, em caso de procedência do 

pleito, diz que a condenação deverá ocorrer após essa comprovação da 

invalidez, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de 

Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e 

extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna 

pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 
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ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A 

audiência de conciliação resultou inexitosa e as partes saíram intimadas 

para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual que atestou a incapacidade parcial incompleta da parte 

requerente, diagnosticado com lesão no pé direito, quantificada em 25%. 

Em impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou os termos da 

exordial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 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. Assinale-se, quanto à primeira – 

alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A –, que tal pretensão não merece acolhimento porque 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor 

lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in 

verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Respeitante à 

segunda preliminar – ausência de interesse de agir por falta de 

requerimento administrativo –, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, 

quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 

824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, 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). 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. 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). 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. 
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Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica do requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, 

inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à perícia médica 

requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 

373, do Código de Processo Civil. 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 pé direito, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

25%. Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve as funções da estrutura do seu ombro esquerdo, 

quantificada em 25%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos pés a 50%, logo, considerando que a 

lesão no caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 25%, 

revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 50%, do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). 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 

procedentes os pedidos formulados por Odilia Ferreira Lopes 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 de 

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) – 

Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Condeno-a também ao pagamento das custas processuais. No que 

diz respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 
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executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e 

depois de decorrido o prazo para apresentação das contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P.I.C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006863-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. F. (AUTOR(A))

JOANUS OLIVEIRA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... MAXMILLYANO OLIVEIRA FREITAS, menor impúbere, 

representada por sua genitora Joanus Oliveira Alves da Silva, qualificadas 

nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque sofreu um acidente 

automobilístico no dia 4.1.2018 que lhe ocasionou lesões permanentes, 

conforme inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à 

indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, de acordo com o grau da lesão. 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, bem 

como ausência do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, em razão da falta de comprovante de endereço em 

nome da parte autora. 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, salientando que o documento do Id 

12278620 não se refere a acidente de trânsito e que o relatório de 

ocorrência do SAMU é totalmente ilegível. Afirma que o boletim de 

ocorrência policial não serve como meio de prova porque elaborado 

unilateralmente por declarações prestadas por terceiros, tampouco os 

laudos médicos, que deveriam ser elaborados por médico legista do 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. 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 e requer a condenação da parte ré 

como litigante de má-fé. A audiência de conciliação resultou inexitosa e as 

partes saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual que atestou a incapacidade 

parcial incompleta da parte autora, diagnosticada com lesão em punho 

esquerdo, quantificada em 50% (cinquenta por cento). Instado a se 

manifestar, o Ministério Público requer seja julgada parcialmente 

procedente a ação de acordo com o grau da lesão constatado em perícia 

judicial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de 

adentrar o mérito, a análise das preliminares arguidas 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 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda 

preliminar – ausência de interesse de agir por falta de requerimento 

administrativo –, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). 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 
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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. Respeitante à terceira e última preliminar – fata do pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por ausência 

de comprovante de endereço em nome da parte autora – cumpre anotar 

que o inconformismo da parte ré não procede porque não há previsão 

legal no ordenamento jurídico para a juntada de comprovante de endereço 

e, além do mais, 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, não 

há que se falar em necessidade de regularização do impasse. Quanto ao 

mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte 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 
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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 é inservível como meio de prova, cumpre 

salientar que o boletim de ocorrência não é imprescindível, quando 

presentes nos autos que demonstram atendimento médico na data do 

sinistro. Neste sentido, a jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a parte autora se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Em atenção a 

assertiva de que os laudos médicos trazidos para os autos são 

inservíveis porque elaborados por médicos fora dos quadros do Instituto 

Médico Legal – IML, assinale-se que o referido documento só é 

indispensável para o caso de pagamento administrativo da indenização, 

mas jamais para o ajuizamento de ação judicial, assim se inferindo da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei) Logo, não há que se falar em 

imprescindibilidade de tal documento, sobretudo porque, neste caso, foi 

realizada perícia médica judicial. 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 4.1.2018, cumprindo ressaltar que a perícia judicial realizada constatou 

a existência de lesões em punho esquerdo, quantificadas em 50% 

(cinquenta por cento – Id 15082762), cumprindo salientar que, apesar do 

relatório de ocorrência lavrado pelo SAMU mostrar-se praticamente 

ilegível, observa-se nitidamente no referido documento que o atendimento 

ocorreu exatamente no dia do sinistro. Nesse contexto, estando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte autora decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar, corresponde a 25% (vinte e cinco por 

cento). Logo, considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, 

por isso, quantificadas em 50% (cinquenta por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Respeitante ao argumento de que a parte ré deverá ser 

condenada como litigante de má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar 

que inexistiu processo administrativo, mesmo diante da robusta prova 

carreada aos autos do exaurimento da via administrativa, cumpre anotar 

que, realmente, a inicial veio instruída com documento que demonstra a 

protocolização de requerimento administrativo endereçado ao Presidente 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Contudo, a 

seguradora, em sua peça de defesa, apesar de reconhecer a 

protocolização do requerimento administrativo, diz que tal pedido não 

consta no site da empresa por não ter cumprido as exigências da 

seguradora para a juntada dos documentos necessários. Vê-se, do 

exposto, que a empresa requerida não negou a protocolização do pedido 

administrativo, apenas esclareceu que tal pedido não chegou a ser 

processado por ausência dos documentos necessários exigidos para a 

regulação administrativa do sinistro, não caracterizando, assim, nenhuma 

das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, até 

porque a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 

80, II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada, uma vez que a empresa requerida 

reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que o pleito só 

não se consolidou por conta da ausência de documentos essenciais. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. 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 

procedentes os pedidos formulados por Maxmillyano Oliveira Freitas, 

representado por sua genitora Joanus Oliveira Alves da Silva na Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 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 
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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: 1043892-06.2018.8.11.0041
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IDACIL OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))
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ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, IDACIL OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

De Cobrança De Seguro Obrigatório DPVAT Pelo Rito Comum” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 9.10.2017 

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 

inferior 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. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. 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 a parte autora 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, o 

acolhimento das preliminares arguidas e, quanto ao mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. Em impugnação à contestação, a parte autora 

reitera os termos da inicial. As partes não se opuseram ao resultado 

obtido no laudo. 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 Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto 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 
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de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, a 

parte autora, ao contrário do alegado, junta aos autos o protocolo/pedido 

administrativo e, mesmo que não o tivesse feito, isso não ensejaria a 

extinção da demanda, como pretendido, pois o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, 

tampouco em imprescindibilidade da juntada de laudo do IML, tendo em 

vista que o referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento 

da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de indenização 

administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a 

realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no 

art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT na 

esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). 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., 
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Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pela parte requerente. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente 

decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticada com sequelas no seu membro inferior esquerdo, 

o que foi confirmado no Laudo Pericial anexado aos autos, que concluiu 

tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. Desse modo, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte demandante decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a parte requerente 

teve afetada de forma parcial e definitiva as funções de membro inferior 

esquerdo, quantificadas em 25%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 25%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 25% de 70%, do valor total da cobertura para cada uma delas, 

que resulta em R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos 

formulados por Idacil Oliveira da Silva na Ação De Cobrança De Seguro 

Obrigatório DPVAT Pelo Rito Comum proposta em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o 

baixo valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, 

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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004160-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA BENEDITA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. DILMA BENEDITA DE CAMPOS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 18.8.2017 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz que a 

documentação que acompanha a inicial comprova a sua invalidez 

permanente, decorrente de acidente de trânsito, merecendo, assim, ser 

indenizada nos moldes da Tabela anexa à Lei n. 6.194/74, especialmente 

por ter a requerida negado o seu pedido administrativo. Pede, pois, a 

procedência do pleito, com a condenação da requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

bem como dos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil 

reais). 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 não formalização do requerimento administrativo e 

requer a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, assevera que a autora não comprova o 

seu direito indenizatório, vez que os documentos que acompanham a 

inicial são insuficientes a atestar o nexo causal entre o acidente e a 

invalidez descrita. Afirma que a condenação, caso ocorra, só deverá ser 

estabelecida após a comprovação dessa 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 com a 

consequente extinção do processo e, no mérito, a 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 10%. Em 

impugnação à contestação, a autora se insurge contra o resultado obtido 

em laudo pericial, e reitera os termos da inicial. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Inicialmente, impõe-se esclarecer que 

impugnação da autora ao laudo pericial não merece guarida, tendo em 

vista que o referido laudo mostrou-se objetivo e esclarecedor quando à 

condição física da pericianda, cabendo salientar que o parecer do Sr. 

Perito está embasado não apenas no exame clínico realizado, mas nos 

documentos contidos nos autos, especialmente naqueles trazidos aos 

autos pela própria autora. Portanto, indefiro o pleito. 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 primeiro ponto, 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, 
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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 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. 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. Observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente 

do acidente veicular, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com sequelas em punho direito, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 10%. 

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 do cotovelo direito, 

quantificada em 10%, 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 25%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 10%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 10% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por 

Dilma Benedita de Campos 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$ 337,50 (trezentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

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 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, cumprindo 

salientar, quanto à fixação da verba honorária, que quando for ínfimo o 

valor da condenação, 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 a verba honorária 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.
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Vistos ... EDLON DOS SAN OS FONSECA, 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 

qualificada, porque sofreu um acidente automobilístico no dia 8.7.2018 que 

lhe ocasionou lesões permanentes, conforme inclusos documentos 

médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei n. 6.194/74, 

com redação dada pela Lei n. 11.482/2007, de acordo com o grau da 

lesão. 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, na quantia de R$ 10.125,00 (dez mil e 

cento e vinte e cinco 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, bem como falta de interesse processual por 

ausência de requerimento administrativo. 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, salientando que o 

documento médico anexado não serve como meio de prova porque não 

elaborado pelo IML e que é imprescindível a juntada de boletim de 

ocorrência policial. 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. Mostra-se contrária à 

inversão do ônus da prova, pois, segundo afirma, cabe à parte autora, 

nos termos do art. 373, I, do CPC. 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 punho 

esquerdo, quantificada em 25% (cinquenta por cento). A parte autora 

discorda do resultado da perícia judicial e requer seja renovado o ato por 

outro perito porque, segundo afirma, o resultado não condiz com a 

intensidade da repercussão do membro afetado. 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 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 – 

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 
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Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

em que pese a não protocolização do requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 

8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor 

e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte 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 é imprescindível para o 

ajuizamento da ação, cumpre salientar que o referido documento não é 

necessário, quando presentes nos autos que demonstram atendimento 

médico na data do sinistro. Neste sentido, a jurisprudência: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE 

– NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE 

DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – 

PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o 

depósito da quota parte pertencente aos filhos menores em conta 

poupança, não remanesce interesse recursal nesse ponto. O Boletim de 

ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo de causalidade entre 

o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo outras provas que 

demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que condena a 

seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do segurado.” 

(TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 

– destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a parte autora se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado na certidão de ocorrência emitida 

pelo SAMU, não havendo, como se vê, obrigatoriedade de sua juntada aos 

autos, o mesmo ocorrendo em relação ao laudo do IML, que só é exigível 

para o caso de pagamento administrativo da indenização, nos moldes da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei) Logo, não há que se falar em 

imprescindibilidade de tal documento, sobretudo porque, neste caso, foi 

realizada perícia médica judicial. Os documentos anexados aos autos, 

consistentes em certidão de ocorrência lavrada pelo SAMU e em 

prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela ré, demonstram, à 

saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pela parte autora no acidente 

ocorrido no dia 8.7.2018, cumprindo ressaltar que a perícia judicial 

realizada constatou a existência de lesões em punho esquerdo, 
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quantificadas em 25% (vinte e cinco por cento – Id 20370693). 

Assinale-se, quanto à impugnação ao referido laudo pericial judicial pela 

parte autora, tido como em desconformidade com a intensidade das 

lesões, que a prova técnica realizada no “mutirão DPVAT” por perito 

nomeado pelo juízo tem natureza de prova judicial e é realizada sob o crivo 

do contraditório, portanto o mero inconformismo da parte com o resultado 

do laudo pericial não é suficiente para determinar a realização de novo ato 

processual. Neste sentido, a jurisprudência: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PERÍCIA JUDICIAL 

PRODUZIDA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO - VALIDADE - REALIZAÇÃO 

DE NOVA PROVA TÉCNICA - DESNECESSIDADE - ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO - INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS - IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 3º da Lei 

nº 6.194/1974, o pagamento da indenização do seguro DPVAT é devido à 

vítima do acidente automobilístico, apenas nas hipóteses em que for 

constatada invalidez permanente. - A prova pericial produzida constatou 

que a lesão sofrida pela parte autora não deixou sequelas, o que afasta a 

pretensão inicial. - O laudo pericial realizado em mutirão de conciliação que 

responde a todos as questões necessárias ao julgamento da lide e se 

encontra assinado por médico habilitado, possui plena validade. - O 

inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente 

para determinar a realização de nova perícia. “ (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.19.136925-5/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª 

Câmara Cível, j. 17.12.2019 – DJe 17.12.2019). Logo, considerando que a 

parte autora demonstrado qualquer vício ou ilegalidade que macule o ato 

processual, não há razão para repetição da perícia realizada. 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 25% (vinte e cinco cento), 

revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 25% do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos). Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados por Edlon dos Santos Fonseca 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$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

que corresponde ao percentual de 6,25 do valor global de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno também a parte ré ao 

pagamento das custas processuais. No que diz respeito à fixação da 

verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o 

valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, 

que devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; 

nada importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se 

o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, 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: 1008285-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... FABIANO JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque sofreu um acidente de trânsito no 

dia 16.11.2018 que lhe ocasionou lesões permanentes em sua clavícula, 

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, de acordo com o grau da lesão. Pugna pela aplicação da 

teoria dinâmica do ônus da prova (§ 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, na quantia de R$ 10.125,00 (dez mil e cento e 

vinte e cinco reais). Foram anexados documentos. Em despacho inaugural 

foi determinada a citação da requerida. Em contestação, a parte ré 

impugna a gratuidade da justiça deferida e argui, em preliminar, a 

necessidade de alteração do polo passivo para inclusão da Seguradora 

Líder, bem como falta de interesse processual por ausência de resposta 

administrativa ao requerimento administrativo, ausência de comprovante 

de endereço em nome da parte autora. 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, salientando que o 

boletim de ocorrência policial não pode ser considerado porque lavrado 

posteriormente ao sinistro por declaração de terceiros. Argumenta que, 

caso seja procedente o pedido, a indenização deverá ocorrer 

proporcionalmente, de acordo com a extensão da lesão, nos termos da 

Súmula 474 do STJ. Mostra-se contrária à inversão do ônus da prova, 

pois, segundo afirma, cabe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do 

CPC. 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 ombro direito, quantificada em 75% (setenta e 

cinco por cento). É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise da impugnação à 

gratuidade da justiça, bem como as preliminares arguidas pela parte ré. 

Assinale-se, quanto a impugnação à gratuidade da justiça, que, diante da 

presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º, CPC), 

compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade 

financeira do beneficiário da gratuidade, tendo sido este o entendimento 

da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA 

FÍSICA – DEFERIMENTO – IMPUGNAÇÃO – REVOGAÇÃO – NÃO 

CABIMENTO. – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (CPC, art. 

98) – Havendo impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, cabe ao 

impugnante provar que o impugnado reúne condições financeiras para 

arcar com o pagamento de custas processuais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família.” (TJMG – AC 10433130257408001 – DJe 

26.9.2019 – destaquei). No caso em apreço, a parte impugnante apenas 

se insurge contra o deferimento da gratuidade da justiça, mas não anexa 

nos autos qualquer documento que infirmem as provas trazidas com a 

inicial, ônus que lhe competia. Logo, à míngua de prova contrária, 

mantenho a gratuidade nos moldes deferidos. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 99 de 284



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 decisão no 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 ainda foi contestada a ação, não havendo, 

desse modo, que se falar em falta de interesse de agir. No que se refere à 

terceira e última preliminar – ausência de comprovante de endereço em 

nome da parte autora – assinale-se que, a teor do disposto nos arts. 46 e 

53, V, ambos do Código de Processo Civil, bem como na Súmula 540 do 

STJ, na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, pode o autor 

ajuizar 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 a parte autora preferiu o 

local de domicílio da seguradora, desnecessário se torna a juntada de 

comprovante de residência em seu nome, conforme pretendido. 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 
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SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte ré é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

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 posteriormente ao 

sinistro e por declaração unilateral não serve como meio de prova, cumpre 

salientar que o referido documento não é necessário para o ajuizamento 

da ação, quando presentes nos autos outros documentos que 

demonstram atendimento médico na data do sinistro. Neste sentido, a 

jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR 

OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a parte autora se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no boletim de ocorrência, sendo 

desprezível, portanto, o fato de o documento ter sido lavrado 

posteriormente ao acidente por informações de terceiros. Os documentos 

anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial, em 

ficha de atendimento 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 16.11.2018, cumprindo ressaltar que a 

perícia judicial realizada constatou a existência de lesões em ombro direito, 

quantificadas em 75% (setenta e cinco por cento – Id 23022488). 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). Diante do exposto, julgo 

procedentes os pedidos formulados por Fabiano José da Silva na Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), que 

corresponde ao percentual de 18,75% do valor global de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno também 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, 
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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. 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. [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: 1036386-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SCHWINN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. LEANDRO SHWINN, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 19 de janeiro de 2018 sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

ter sofrido lesões em membro superior e pé direitos, fazendo, assim, jus 

ao pagamento de indenização de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), enfatizando que a requerida negou o seu pedido administrativo. 

Pede, pois, a procedência do pleito, bem como a fixação dos honorários 

em R$ 3.000,00 (três mil reais). 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, alegando, no mérito, que o autor não 

comprova o seu direito indenizatório, vez que os documentos que 

acompanham a inicial são insuficientes a demonstrar a debilidade 

apontada. 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 da preliminar arguida e, no 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 lesões parciais incompletas, quantificadas em 50% 

cada. Em impugnação à contestação, o autor reitera os termos da inicial e 

pugna pela fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais). As partes não se opuseram ao resultado obtido em perícia. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise da preliminar arguida pela requerida, consistente na 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide cumprindo assinar 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 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 

econômico da vítima de acidente automobilístico. 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 ombro direito e 5º dedo do pé direito, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesões parciais incompletas, quantificadas em 50% 

cada uma delas. Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, 

através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

ombro e de um dos dedos do pé direito, quantificadas em 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 parciais acima 

descritas correspondem a 25% e 10%, logo, considerando que as lesões 

são parciais e foram quantificadas em 50%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 25% e 50% de 10% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), que é a somatória das lesões (R$ 1.687,50 + R$ 

675,00). Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por 

Leandro Schwinn na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em 

face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, cabendo pontuar, 

quanto à fixação da verba honorária, que quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, a jurisprudência te adotado o seguinte 

posicionamento: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não 
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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 os honorários 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030765-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MENDES PEDROSO (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. OSVALDO MENDES PEDROSO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 14 de novembro de 

2016 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Diz fazer jus ao pagamento de indenização de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), requerendo, ainda, a fixação da verba honorária 

em 20% sobre o valor da causa. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

requerimento administrativo e, por isso, pugna pela extinção do processo 

sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. No mérito, 

diz que o autor não comprova o seu direito indenizatório, vez que os 

prontuários juntados aos autos são anteriores ao acidente, não havendo, 

portanto, prova do nexo causal entre o acidente e a lesão descrita. 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, no 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. As partes 

não se opuseram ao resultado obtido em perícia. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, consistentes na inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo da lide e na ausência de 

requerimento administrativo/não exaurimento da via administrativa. No que 

tange ao primeiro ponto, 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 
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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. 

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. 

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 maléolo lateral direito, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

50%. Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial 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 maléolo lateral direito 

(tornozelo), quantificadas em 50%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional parcial acima descrita corresponde a 25%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 50%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Osvaldo Mendes Pedroso 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$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “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 os honorários 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001049-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE ABREU ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. LUIZ ANTONIO DE ABREU ALMEIDA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 8 de agosto de 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 no joelho direito e trauma no antebraço direito, fazendo, 

assim, jus ao pagamento de indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), enfatizando que a requerida não se pronunciou quando 

ao seu pedido administrativo. Pede, assim, a procedência do pleito, bem 

como a fixação dos honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais). Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a 

ausência de requerimento administrativo, bem como a inépcia da inicial por 

ausência de documentos, pugnado pela extinção do processo sem 

resolução do mérito. Ainda em preliminar, afirma estarem ausentes os 

pressupostos de existência e validade processuais para o exercício do 

direito de ação, em decorrência da falta de comprovante de endereço em 

nome do autor, o que, a seu ver, prejudica a fixação da competência 

processual. No mérito, impugna os documentos juntados pelo autor, ao 

argumento de que há divergência nas assinaturas, enfatizando não ter 

sido comprovado o nexo causal entre o acidente e a lesão descrita, 

tampouco a invalidez, requerendo, ainda, a intimação do autor para juntar 

aos autos o CLV do veículo envolvido no acidente. 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, no 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. As partes 

não se opuseram ao resultado obtido em perícia. É o relatório. Decido. 
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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. Inicialmente, sobre a divergência apontada pela 

requerida nas assinaturas do autor contidas em documentos pessoais e 

na procuração, impende esclarecer que, apesar de não serem idênticas, 

há semelhança nas rubricas, segundo se infere da CNH, não se 

visualizando indício de irregularidade. Além disso, é certo que qualquer 

dúvida a esse respeito ficou devidamente sanada quando da realização 

da perícia judicial, em audiência de conciliação, na qual se fez presente o 

autor, acompanhado do advogado constituído nos autos. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, na ausência de requerimento administrativo/não exaurimento da via 

administrativa, na inépcia da inicial e na falta de pressupostos de 

existência e validade processuais. No que tange ao primeiro ponto, 

assinale-se não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). 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. De igual modo, não há se falar em inépcia da inicial por ausência 

de documentos necessários ao deslinde da lide, vez que o peça veio 

devidamente acompanhada de documentos essenciais à instrução 

processual, segundo se infere do boletim de ocorrência e documento 

médicos contidos em Id. 17344457. Por fim, sobre a ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, em virtude de irregularidade no comprovante de residência do 

autor, o que, segundo a requerida, prejudicaria a fixação da competência, 

impõe-se esclarecer que, como bem sustentado na impugnação, de 

acordo com a Súmula 540, do STJ “na ação de cobrança do seguro 

DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu 

domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, 

considerando que o endereço da seguradora é em Cuiabá, ainda que o 

comprovante juntado com a inicial esteja em nome de terceiro, de maneira 

algum isso afetaria a competência deste juízo para processar o feito. 

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. 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 
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sequelas em joelho direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial 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 joelho direito, quantificadas em 50%, assim se inferindo do 

laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial acima descrita 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 25% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos. Quanto ao pedido da requerida que o 

requerente traga aos autos o documento de identificação do veículo 

envolvido no acidente, impõe-se esclarecer que a identificação do veículo 

sinistrado é irrelevante, diante do caráter social do seguro, não trazendo, 

a lei, a obrigatoriedade de identificação do veículo como requisito para a 

cobertura do seguro, contentando-se com o registro do fato em boletim de 

ocorrência ou outro documento para comprovar o sinistro, como ocorreu 

no caso sub judice. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Luiz Antônio de Abreu Almeida 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$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “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 os honorários 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.
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Autos n. 1007507-25.2019.811.0041 Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Danos Morais Requerentes: Leonardo Fortes Leal Requerida: Unimed 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico Vistos. LEONARDO FORTES 

LEAL, pessoa física devidamente qualificada nos autos, ajuizou Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Indenização de Danos Materiais e 

Morais em face da UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado também qualificada nos autos, 

por meio da qual alega, em síntese, ser beneficiário do plano de saúde 

denominado PREMPART-B PREMIUM PARTICULAR e ter sido diagnosticado, 

logo ao nascer, como portador de paralisia cerebral associada à 

Encefalopatia Crônica não progressiva e Hidrocefalia com derivação 

Ventrículo-peritonial, além de apresentar diversos problemas no sistema 

motor ou outros atrasos de desenvolvimento. Afirma já ter passado por 

diversos tratamentos e cirurgias, fazer uso de medicamentos para 

convulsão e que sua médica atual, especialista na área de neurologia 

infantil, indicou o tratamento com fisioterapia neuroevolutiva (conceito de 

Bobath), cujo objetivo é proporcionar mudanças necessárias ao 

desenvolvimento do tônus postural e nos padrões de movimento, 

combatendo sua espasticidade muscular, além de introduzir os 

movimentos automáticos e voluntários, a fim de preparar o paciente para 

os movimentos funcionais e produzir reações automáticas de proteção, 

endireitamento e equilíbrio, com vistas, enfim, a um aprimoramento da 

qualidade de vida do paciente. Diz ter iniciado o tratamento recomendado 

(fisioterapia neuroevolutiva (conceito Bobath) em 3 sessões por semana, 

terapia ocupacional (conceito Bobath) em 2 sessões por semana e 

fonoaudiologia com especialista no método em 2 sessões por semana) 

com os profissionais indicados, mas não ter condições de dar 

continuidade sem que o plano de saúde faça a cobertura total, ao passo 

que este negou tal cobertura, dizendo que manteria apenas o valor do 

reembolso no valor de R$ 1.040,90. Argumenta que não compete à ré 

escolher o tratamento menos oneroso, mas o dever de oferecer 

tratamento com qualidade. Invoca o art. 1º, I, da Lei 9.656/98, os artigos 

6º, III e IV, 47 e 51, § 1º, II, da Lei 8.078/90, cita jurisprudência e pede, em 

sede de tutela provisória de urgência e, no mérito, seja a ré condenada à 

obrigação de assumir e patrocinar o tratamento com os profissionais 

indicados, sob pena de multa diária para o caso de não cumprimento. 

Pede, ainda, a gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova e a 

condenação da ré nas verbas da sucumbência, juntando documentos. 

Houve concessão da tutela de urgência depois de ordenada a citação da 

ré, de designada audiência de conciliação, de deferimento da gratuidade 

da justiça e da inversão do ônus da prova. A ré recorreu da decisão e 

apresentou contestação, por meio da qual alega, em resumo, a legalidade 

da não cobertura ao argumento de existirem tratamentos convencionais 

com a mesma finalidade e diz que está submissa à Lei 9.656/98. Diz que o 

autor optou por procurar profissionais e clínicas não credenciadas à rede 

Unimed-Cuiabá e por tratamentos nada convencionais, contrariando a 

Resolução Normativa 428/2017. Aponta a cláusula contratual VII e o 

disposto no item 10.6.3 para sustentar que o conceito de Bobath não tem 

previsão contratual nem legal. Faz alusão ao Enunciado 97 do Conselho 

Nacional de Justiça para afirmar não haver evidência de superioridade do 

tratamento pleiteado ao tratamento convencional e cita jurisprudência 

nesse sentido. Pugna, ao final, pela improcedência e pela condenação da 

autora nas verbas de sucumbência, juntando documentos. A contestação 

foi impugnada e colhido, em seguida, o parecer ministerial. É o relatório. 

Decido. O processo comporta o julgamento antecipado do mérito, com 

fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não se justificando 

a dilação probatória por conta da natureza da causa, passível de solução 

com base na documentação trazidas para os autos. A primeira 

observação a ser feita é a de inexistir dúvidas acerca da incidência do 

Código de Defesa do Consumidor na relação contratual celebrada entre as 

partes, uma vez que a parte autora, por meio de plano de saúde 

contratado, ut i l iza serviços médico-hospitalares,  mediante 

contraprestação, que é o pagamento de mensalidade, conforme 

demonstrado na documentação que instrui a petição inicial. Com efeito, 

resulta caracterizada a relação de consumo, sendo a autora o 

consumidor, destinatário final do serviço, e a cooperativa ré a 

fornecedora, conforme artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor. A jurisprudência já pacificou tal entendimento por meio das 

Súmulas 469 e 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula 469) 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608) 

Some-se a isso o fato de o contrato assinado pelas partes ser nitidamente 

de adesão, onde as cláusulas são expostas de forma unilateral pela ré 
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sem qualquer possibilidade de discussão acerca de seu conteúdo, 

ingressando a parte autora na relação contratual depois de o contrato se 

encontrar previamente confeccionado. Desse modo, para evitar que 

abusos sejam praticados a legislação consumerista estabeleceu que a 

interpretação das cláusulas contratuais se dê de forma mais favorável ao 

consumidor, parte hipossuficiente na relação existente no contrato, 

cabendo ao Poder Judiciário restabelecer o equilíbrio e igualdade na 

relação contratual. Merecem destaque os dispositivos 6º, V, e o 47 do 

Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) V - a modificação das cláusulas contratuais que 

estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de 

fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; (...) 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” “Art. 47. As cláusulas contratuais 

serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor” É de se 

acrescentar ao contexto da discussão travada nos autos que, conforme 

estabelece o art. 6º da Constituição Federal, o direito à saúde é 

considerado direito social fundamental, posto que inserido no Título II, dos 

Direitos e Garantias Fundamentais, além de ser tido como direito subjetivo 

de todos e dever do Estado de protegê-lo e garanti-lo mediante políticas 

sociais e econômicas, nos termos do art. 196 da Carta Magna, sendo, 

ainda de relevância pública as ações e os serviços de saúde, como se 

colhe do art. 197 da Carta, de modo que o exame do pedido formulado na 

peça primeira não pode se olvidar da consideração de que se está aqui 

diante de um direito fundamental do cidadão brasileiro. É de se anotar, 

ainda, não obstante tais assertivas em torno dos direitos do paciente que 

ostenta um plano de saúde, a posição jurisprudencial acerca da afirmação 

de aplicação subsidiária do CDC diante da Lei Federal 9.656/98: “As 

normas do Código de Defesa do Consumidor incidem apenas de maneira 

subsidiária nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 

9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos 

critérios da especialidade e da cronologia, prevalece a lei especial nova.” 

(STJ, REsp 1673822/RJ, 3ª Turma, 15.3.2018, DJE 11.5.2018) “Ante a 

aplicação subsidiária do CDC nos contratos dos planos de saúde (art. 

35-G, da LPS), toda cláusula que impõe limitação ao beneficiário deve ser 

redigida com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (art. 

54, §4º, do CDC).” (STJ, REsp 1679015/MS, Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, 

6.2.2018, DJE 15.2.2018) No caso em exame, todo o impasse reside na 

resistência imposta pela ré ao pretendido tratamento recomendado pela 

médica da autora, especialista em neurologia infantil, consistente em 

fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia pelo método Bobath, com 

vistas ao aprimoramento da qualidade de vida da paciente, portadora de 

paralisia cerebral associada à Encefalopatia Crônica não progressiva e 

Hidrocefalia com derivação Ventrículo-peritonial, que ainda apresenta 

diversos problemas no sistema motor ou outros atrasos de 

desenvolvimento. A recusa da ré em ofertar total cobertura ao tratamento 

solicitado está amparada na Lei Federal 9.656/98, que, em seus artigos 10 

e 12, cuida acerca da amplitude da cobertura contratada e das exigências 

mínimas para tal cobertura, valendo lembrar que a referida lei, no art. 35-G, 

prevê que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e 

individual/familiar, o que levou o Superior Tribunal de Justiça a 

compreender que “toda cláusula que impõe limitação ao beneficiário deve 

ser redigida com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão 

(art, 54, § 4º, do CDC)”, conforme julgado no REsp 167 REsp 1673822/RJ, 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino e Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª 

Turma, 15.3.2018, DJE 11.5.2018. A Agência Nacional de Saúde também 

estabelece, nesse sentido, na Resolução Normativa 428/2017, em seu art. 

13, o seguinte: “O atendimento deve ser assegurado independente da 

circunstância e do local de ocorrência do evento, respeitadas a 

segmentação, a área de atuação e abrangência, a rede de prestadores de 

serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora de plano 

privado de assistência à saúde e os prazos de carência estabelecidos no 

contrato” Consta do contrato firmado entre as partes, na cláusula VII, 

intitulada “Coberturas e Procedimentos Garantidos”, no item 10.6.3, a 

seguinte assertiva: “Somente serão cobertos e autorizados os exames 

complementares de diagnósticos e tratamento desde que previamente 

autorizados pela CONTRATADA e solicitados por médicos 

cooperados/assistente, com previsão expressa no Rol de Procedimentos 

CONSU – Resolução nº 82 – publicada no Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, em 30.09.2004, além de resoluções normativas 

posteriores pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar” 

Conclui-se, assim, haver clareza no contrato quanto à restrição da 

cobertura do plano de saúde aos tratamentos previstos expressamente no 

rol de procedimentos CONSU (Resolução 82) e quanto à necessidade de 

que sejam solicitados por médicos cooperados/assistentes, credenciados, 

portanto, pelo plano de saúde, o que dá guarida à postura da ré de não 

atender à solicitação de cobertura total do tratamento da doença da autora 

pelo método ou conceito Bobath, posto que não previsto no mencionado 

rol de procedimentos cobertos, agravado pela situação de ter sido o 

procedimento solicitado por profissional não credenciada, fatos estes 

incontroversos nos autos. A posição da jurisprudência nacional, com 

destaque para o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no 

sentido de que os planos de saúde podem até limitar contratualmente as 

doenças a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos, nem 

mesmo os experimentais. Contudo, à luz da Lei Federal 9.656/98, restringe 

a aplicação desse entendimento à inexistência de tratamento convencional 

igualmente eficaz para o segurado e/ou a sua prescrição por médico 

credenciado ao plano de saúde, exceto, ainda assim, em casos de 

urgência e emergência (AgInt no AREsp 1344058/MS), como se confere a 

seguir: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO 

DE SAÚDE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA DE 

TRATAMENTO DOENÇA. PROCEDIMENTO INCLUÍDO. 1. As operadoras de 

planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as 

enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a 

serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais. Precedentes. 

2. Inviabilidade de acolher as alegações da parte agravante de existir 

tratamento convencional eficaz, ao contrário do que pontua o acórdão 

recorrido, no sentido de que o próprio médico credenciado pelo plano de 

saúde o determinou, por demandar nova análise de contexto 

fático-probatório. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não 

provido. (STJ, AgInt no AREsp 1014782/AC, Min. Luis Felipe Salomão, 4ª 

Turma, 17.8.2017, DJE 28.8.2017). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. COAUTOR PORTADOR 

DE DIPLEGIA EM DECORRÊNCIA DA LEUCOMALÁCIA PERIVENTRICULAR - 

ESPÉCIE DE PARALISIA CEREBRAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANOS DE 

SAÚDE. TRATAMENTOS EXPERIMENTAIS. COBERTURA. POSSIBILIDADE. 

EXCLUSÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INDICAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO MAIS ADEQUADO PARA A DOENÇA QUE CABE AO 

MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DO PACIENTE. 

PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a 

ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de 

origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe 

foi apresentada, manifestando-se de forma clara de que é abusiva a 

previsão legal ou contratual que exclui a cobertura do tratamento por ser 

experimental. 2. O entendimento do Tribunal de origem está em 

consonância com a orientação do STJ de que não é possível a exclusão 

de tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida 

do paciente. 3. A restrição contida no art. 10, I, da Lei 9.656/98 somente 

deve ter aplicação quando houver tratamento convencional eficaz para o 

segurado. (REsp 1.279.241/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ 

Acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 

7/11/2014) 4. O acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do 

contexto fático-probatório, mormente para avaliar se o tratamento indicado 

pelo médico responsável é, ou não, o mais indicado, conquanto 

experimental. Dessarte, incide o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno 

não provido. (STJ, AgInt no AREsp 963896/PR, Min. Herman Benjamin, 2ª 

Turma, 21.2.2017, DJE 18.4.2017) A interpretação conjunta dos arts. 10 e 

12 da Lei 9.656/98 conduz à compreensão de que, na hipótese de existir 

tratamento convencional, com perspectiva de resposta satisfatória, não 

pode o paciente, à custa da seguradora ou operadora de plano de saúde, 

optar por tratamento experimental. Por outro lado, nas situações em que 

os tratamentos convencionais não forem suficientes ou eficientes, fato 

atestado pelos médicos que acompanham o caso, existindo, no País, 

tratamento experimental, em instituição de reputação científica 

reconhecida, com indicação para a doença, a seguradora ou operadora 

deve arcar com os custos do tratamento, na medida em que este passa a 

ser o único de real interesse para o contratante, configurando o 

tratamento mínimo garantido pelo art. 12 da Lei. (STJ, AgInt no AREsp 

816307/PR, Min. Raul Araújo, 4ª Turma, 2.2.2017, DJE 10.2.2017) Outro 

aspecto a ser considerado é o da ausência de confirmação da eficácia do 

tratamento, conforme sustentado pela ré com fundamento na Medicina 
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Baseada em Evidências. O enunciado n. 97, criado nas Jornadas de 

Direito da Saúde realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 

assim sintetizou a questão ora em apreço: “As solicitações de terapias 

alternativas não previstas no rol de procedimentos da ANS, tais como 

equoterapia, hidroterapia e métodos de tratamento, não são de cobertura 

e/ou custeio obrigatório às operadoras de saúde se não estiverem 

respaldadas em Medicina Baseada em Evidência e Plano Terapêutico com 

Prognóstico de Evolução. O STJ já decidiu a respeito: “Este Superior 

Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que inviável a 

obrigatoriedade de cobertura securitária para tratamento experimental sem 

eficácia comprovada” (AgInt nos EDcl no REsp 1661367-PR, 28.11.2017). 

Destaquei. No julgamento do Recurso Especial 1712163/SP, na condição 

de Recurso Repetitivo (Tema 990), assim restou decidido: “É lícita a 

exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado 

não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental” 

(STJ, REsp 1712163/SP, Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, 8.11.2018, DJE 

26.11.2018; RT 1003/485) A documentação trazida aos autos com a 

contestação faz prova de não haver evidências científicas de que o 

Conceito Bobath seja superior a outros métodos ou técnicas de 

fisioterapia neurofuncional, notadamente no campo da pediatria, onde “a 

escassez de informações é ainda mais evidente”, não se podendo curvar, 

assim, tão somente, à sensibilização com o quadro de saúde da autora e 

às expectativas médicas desprovidas de assento no conceito da medicina 

baseada em evidências, apenas por conta do insucesso de outras formas 

de tratamento já experimentadas. Some-se a isso o fato de a pretensão 

externada pela parte autora ter como fundamento a eventual melhoria na 

qualidade de vida, não se tratando, pois, de caso de urgência/emergência 

a evitar risco à saúde ou à vida, a justificar a cobertura do plano de saúde 

independentemente da previsão contratual do tratamento e/ou do 

profissional ou estabelecimento credenciados. Em resumo, não se 

visualiza no caso dos autos a urgência/emergência ou a comprovada 

eficácia do tratamento capazes de justificar a excepcionalidade da 

cobertura não contratada e não prescrita por profissionais ou clínicas 

credenciadas. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados 

na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, cassando a tutela de 

urgência concedida nos autos e condenando a parte autora ao pagamento 

das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 

85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a 

importância da causa e o tempo dedicado ao trabalho profissional, 

sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação, com fulcro no art. 98, 

§ 3º, do CPC, por conta da gratuidade da justiça conferida à parte autora. 

Declaro, por fim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

ouça-se a parte ré. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. 

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043966-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON TEIXEIRA (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)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 13:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028735-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

0212 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do Id29192426

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015953-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AP SANTA HELENA SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal 

manifestar-se acerca do ID 29193939

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010006-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste Cumprimento de Sentença, a parte executada não foi citada 

por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. Em 

manifestação a parte exequente vem requerer nos autos a busca do 

endereço da parte executada, via Infojud, alegando que não obteve êxito 

em localizar seu novo endereço. Diante do exposto, para maior celeridade 

do feito, defiro o pedido do exequente anexado no Id 26188598, 

formalize-se a solicitação de informações cadastrais junto a Receita 

Federal, via Sistema Infojud, quanto ao endereço da(s) parte(s) 

executada(s). Realizada(s) a(s) busca(s), anexe-se nos autos o(s) 

espelho(s) da(s) consulta(s) solicitadas(s) via Sistema Infojud, e, intime-se 

a parte exequente por seu patrono, via DJE, para no prazo de cinco dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, de forma a 

promover o regular andamento da presente demanda. Decorrido o prazo, 

se necessário, voltem-me os autos conclusos. Intime-se a parte 

exequente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035613-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUND AUGUSTUS ZANINI (EXEQUENTE)

ANDREW JOSEPH ZANINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA OAB - SP240050 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULO VALCANAIA (EXECUTADO)

SUZANA DA SILVA VALCANAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Monitória, a parte requerida não foi citada por não ter 

sido localizada no endereço indicado nos autos. Em manifestação a parte 

autora vem aos autos requerer a realização de busca do endereço da 

parte requerida, via Infojud, alegando que não obteve êxito em localizar 

seu novo endereço. Diante do exposto, para maior celeridade do feito, 

defiro o pedido formulado pela parte autora no Id 24702149, formalize-se a 

solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema 

Infojud, quanto ao endereço da(s) parte(s) requerida(s). Realizada(s) a(s) 

busca(s), anexe-se nos autos o(s) espelho(s) da(s) consulta(s) 

solicitadas(s) via Sistema Infojud, e, intime-se a parte autora por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, de forma a promover o regular 
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andamento da presente demanda. Decorrido o prazo, se necessário, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005985-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

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, 13 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006030-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo 

pedido de gratuidade formulado nos autos, intime a parte requerente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito 

a Guia de recolhimento das custas processuais com o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que 

tramitam no PJE-MT, encontram-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006014-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo 

pedido de gratuidade formulado nos autos, intime a parte requerente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito 

a Guia de recolhimento das custas processuais com o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que 

tramitam no PJE-MT, encontram-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006102-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do 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 05 de Fevereiro de 2020, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT, conforme documento anexado 

nos autos no Id 29179742. 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, 13 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027085-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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VARLEI ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027085-08.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, 

INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 15(quinze) dias manifestar 

quanto as informações trazidas pela parte Autora no (id. 17899646), 

sobre o laudo pericial confeccionado na audiência de conciliação e quanto 

a realização de perícia judicial. Após, voltem os autos conclusos para 

decisão. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036647-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEIJAMIM DAMASCENO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036647-07.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 15(quinze) dias manifestar 

quanto as informações trazidas pela parte Autora no (id. 28301044), 

sobre o laudo pericial confeccionado na audiência de conciliação e quanto 

ao pedido de perícia judicial. Após, voltem os autos conclusos para 

decisão. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037167-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE PINTO LOPES (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Monitória, a parte requerida não foi citada por não ter 

sido localizada no endereço indicado nos autos. Em manifestação a parte 

autora vem aos autos requerer a realização de busca do endereço da 

parte requerida, via Infojud, alegando que não obteve êxito em localizar 

seu novo endereço. Diante do exposto, para maior celeridade do feito, 

defiro o pedido formulado pela parte autora no Id 18460953, formalize-se a 

solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema 

Infojud, quanto ao endereço da(s) parte(s) requerida(s). Realizada(s) a(s) 

busca(s), anexe-se nos autos o(s) espelho(s) da(s) consulta(s) 

solicitadas(s) via Sistema Infojud, e, intime-se a parte autora por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, de forma a promover o regular 

andamento da presente demanda. Decorrido o prazo, se necessário, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005926-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ZAGONEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL AGRONEGOCIOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo 

pedido de gratuidade a ser analisada, intime-se a parte exequente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a 

guia de recolhimento das custas processuais e o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que o recolhimento das custas 

processuais dos feitos que tramitam no PJE/MT, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido 

o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026389-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA PAES MAIOLINO OAB - MT17622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BUENO FILHO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Monitória, a parte requerida não foi citada por não ter 

sido localizada no endereço indicado nos autos. Em manifestação a parte 

autora vem aos autos requerer a realização de busca do endereço da 

parte requerida, via Infojud, alegando que não obteve êxito em localizar 

seu novo endereço. Diante do exposto, para maior celeridade do feito, 

defiro o pedido formulado pela parte autora no Id 22187172, formalize-se a 

solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema 

Infojud, quanto ao endereço da(s) parte(s) requerida(s). Realizada(s) a(s) 

busca(s), anexe-se nos autos o(s) espelho(s) da(s) consulta(s) 

solicitadas(s) via Sistema Infojud, e, intime-se a parte autora por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, de forma a promover o regular 

andamento da presente demanda. Decorrido o prazo, se necessário, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016163-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUZE OMAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA CORREA OAB - MT0021342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CORREIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial, a parte executada não 

foi citada por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. Em 

manifestação a parte exequente vem aos autos requerer a busca do 

endereço da executada, via Infojud, alegando que não obteve êxito em 

localizar seu novo endereço. Diante do exposto, para maior celeridade do 

feito, defiro o pedido da parte exequente - Id 19507661, formalize-se a 

solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema 

Infojud, quanto ao endereço da(s) parte(s) executada(s). Realizada(s) 

a(s) busca(s), anexe-se nos autos o(s) espelho(s) da(s) consulta(s) 

solicitadas(s) via Sistema Infojud, e, intime-se a parte exequente por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, de forma a promover o regular 

andamento da presente demanda. Decorrido o prazo, se necessário, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1034086-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ANTONIO CAROLINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD LUIZ MENDES MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Monitória, a parte requerida não foi citada por não ter 

sido localizada no endereço indicado nos autos. Em manifestação a parte 

autora vem aos autos requerer a realização de busca do endereço da 

parte requerida, via Infojud, alegando que não obteve êxito em localizar 

seu novo endereço. Diante do exposto, para maior celeridade do feito, 

defiro o pedido formulado pela parte autora no Id 25512882, formalize-se a 

solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema 

Infojud, quanto ao endereço da(s) parte(s) requerida(s). Realizada(s) a(s) 

busca(s), anexe-se nos autos o(s) espelho(s) da(s) consulta(s) 

solicitadas(s) via Sistema Infojud, e, intime-se a parte autora por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, de forma a promover o regular 

andamento da presente demanda. Decorrido o prazo, se necessário, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002033-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO NEVES BONFIM JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial, a parte executada não 

foi citada por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. Em 

manifestação a parte exequente vem aos autos requerer a busca do 

endereço da executada, via Infojud, alegando que não obteve êxito em 

localizar seu novo endereço. Diante do exposto, para maior celeridade do 

feito, defiro o pedido da parte exequente - Id 22195464, formalize-se a 

solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema 

Infojud, quanto ao endereço da(s) parte(s) executada(s). Realizada(s) 

a(s) busca(s), anexe-se nos autos o(s) espelho(s) da(s) consulta(s) 

solicitadas(s) via Sistema Infojud, e, intime-se a parte exequente por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, de forma a promover o regular 

andamento da presente demanda. Decorrido o prazo, se necessário, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005945-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE DE SOUZA MACEDO OAB - 025.102.571-37 (REPRESENTANTE)

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA FUTEBOL MANIA - BANCA 521 (REU)

ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, onde o 

requerente menor representado por sua genitora, formula nos autos, 

pedido de gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeiras 

para arcar com as despesas processuais. O entendimento jurisprudencial 

em relação a gratuidade é que, sendo o requerente dependente de seus 

genitores, o beneficio da gratuidade deve ser analisada de acordo com a 

renda de seus provedores. No caso, o pedido do requerente encontra-se 

desacompanhado do comprovante de renda de seus provedores. Ante ao 

exposto, intime-se a parte requerente via DJE, por seu patrono, para no 

prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, a fim de demonstrar que faz jus 

ao benefício da gratuidade, anexando no feito o comprovante de renda de 

sua genitora (CTPS, Holerite ou cópia da declaração de imposto de renda), 

sob pena de indeferimento do benefício, ou para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial - artigos 321 e 290, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012444-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - MT36921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1012444-15.2018.8.11.0041 (p) Embargos a Execução de título 

Extrajudicial nº1006963-71.2018 VISTOS, Tendo em vista o julgamento do 

Recurso de Apelação juntado no id.27575633, acolhendo a preliminar de 

cerceamento de defesa e anulando a sentença proferida no id.18478102, 

determino a intimação das partes para no prazo de 15(quinze) dias 

especificarem as provas que eventualmente pretendam produzir, 

justificadamente, sob pena de indeferimento em caso de pedido genérico. 

Determino ainda que a parte Embargada manifeste no mesmo prazo com 

relação a documentação juntada no id. 28889316. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1029592-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

JAIR DE AMORIM NOVAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA LOUBACK FREITAS (EXECUTADO)

JOELMA LOUBACK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial, a parte executada não 

foi citada por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. Em 

manifestação a parte exequente vem aos autos requerer a busca do 

endereço da executada, via Infojud, alegando que não obteve êxito em 

localizar seu novo endereço. Diante do exposto, para maior celeridade do 

feito, defiro o pedido da parte exequente - Id 24560115, formalize-se a 

solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema 

Infojud, quanto ao endereço da(s) parte(s) executada(s). Realizada(s) 

a(s) busca(s), anexe-se nos autos o(s) espelho(s) da(s) consulta(s) 

solicitadas(s) via Sistema Infojud, e, intime-se a parte exequente por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, de forma a promover o regular 

andamento da presente demanda. Decorrido o prazo, se necessário, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1020462-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO CANDIDO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Neste feito, a parte requerida não foi citada por não ter sido 

localizada no endereço indicado nos autos. Em manifestação a parte 

autora vem aos autos requerer a busca do endereço da parte requerida, 

via Infojud, alegando que não obteve êxito em localizar seu novo 

endereço. Posto isso, para maior celeridade do feito, defiro o pedido 

anexado no Id 19336472, formalize-se a solicitação de informações 

cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema Infojud, quanto ao 

endereço da(s) parte(s) requerida(s). Realizada(s) a(s) busca(s), 

anexe-se nos autos o(s) espelho(s) da(s) consulta(s) solicitadas(s) via 

Sistema Infojud, e, intime-se a parte requerente por seu patrono, via DJE, 

para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, de forma a promover o regular andamento da presente 

demanda. Decorrido o prazo, se necessário, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011022-05.2018.8.11.0041

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:

JHONIS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial, a parte executada não 

foi citada por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. Em 

manifestação a parte exequente vem aos autos requerer a busca do 

endereço da executada, via Infojud, alegando que não obteve êxito em 

localizar seu novo endereço. Diante do exposto, para maior celeridade do 

feito, defiro o pedido da parte exequente - Id 22703040, formalize-se a 

solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema 

Infojud, quanto ao endereço da(s) parte(s) executada(s). Realizada(s) 

a(s) busca(s), anexe-se nos autos o(s) espelho(s) da(s) consulta(s) 

solicitadas(s) via Sistema Infojud, e, intime-se a parte exequente por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, de forma a promover o regular 

andamento da presente demanda. Decorrido o prazo, se necessário, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035728-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR REINALDO RAMOS CINTRA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial, a parte executada não 

foi citada por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. Em 

manifestação a parte exequente vem aos autos requerer a busca do 

endereço da executada, via Infojud, alegando que não obteve êxito em 

localizar seu novo endereço. Diante do exposto, para maior celeridade do 

feito, defiro o pedido da parte exequente - Id 22637681, formalize-se a 

solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema 

Infojud, quanto ao endereço da(s) parte(s) executada(s). Realizada(s) 

a(s) busca(s), anexe-se nos autos o(s) espelho(s) da(s) consulta(s) 

solicitadas(s) via Sistema Infojud, e, intime-se a parte exequente por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, de forma a promover o regular 

andamento da presente demanda. Decorrido o prazo, se necessário, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035897-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE CARDOSO DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial, a parte executada não 

foi citada por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. Em 

manifestação a parte exequente vem aos autos requerer a busca do 

endereço da executada, via Infojud, alegando que não obteve êxito em 

localizar seu novo endereço. Diante do exposto, para maior celeridade do 

feito, defiro o pedido da parte exequente - Id 22147461, formalize-se a 

solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema 

Infojud, quanto ao endereço da(s) parte(s) executada(s). Realizada(s) 

a(s) busca(s), anexe-se nos autos o(s) espelho(s) da(s) consulta(s) 

solicitadas(s) via Sistema Infojud, e, intime-se a parte exequente por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, de forma a promover o regular 

andamento da presente demanda. Decorrido o prazo, se necessário, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032658-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL & ALVES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO OAB - 

MT12332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR (REQUERIDO)

ELAINE CRISTINA GUIMARAES - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 29/06/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. No ensejo, procedo intimação da parte 

autora para comprovar nos autos a Guia Pública diligência do Oficial de 

justiça emitida pelo TJMT, acerca do comprovante de pagamento de ID. 

29062757.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010544-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL & FREITAS LTDA - ME (REU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034224-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADRIANA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034224-11.2018.8.11.0041. (C) 

EXEQUENTE: MARIA ADRIANA GOMES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, A parte autora vem aos autos 

requerer a intimação da parte requerida para cumprimento da sentença. 

No caso, a sentença transitou em julgado (Id 26003401), e não havendo 

nos autos comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulado pela parte requerente no Id nº 26031751. Proceda-se 

as anotações necessárias no registro destes autos, fazendo constar que 

o feito se encontra em fase de Cumprimento de Sentença. A seguir, 

intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no artigo 513, 

do CPC. Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima 

estipulado, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC. Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco 

dias, quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, 

intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, apresentar nos 

autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de execução, bem como, para no mesmo 

prazo indicar bens à penhora. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 04 de Dezembro de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038672-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE 

EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010006-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste Cumprimento de Sentença, a parte executada não foi citada 

por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. Em 

manifestação a parte exequente vem requerer nos autos a busca do 

endereço da parte executada, via Infojud, alegando que não obteve êxito 

em localizar seu novo endereço. Diante do exposto, para maior celeridade 

do feito, defiro o pedido do exequente anexado no Id 26188598, 

formalize-se a solicitação de informações cadastrais junto a Receita 

Federal, via Sistema Infojud, quanto ao endereço da(s) parte(s) 

executada(s). Realizada(s) a(s) busca(s), anexe-se nos autos o(s) 

espelho(s) da(s) consulta(s) solicitadas(s) via Sistema Infojud, e, intime-se 

a parte exequente por seu patrono, via DJE, para no prazo de cinco dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, de forma a 

promover o regular andamento da presente demanda. Decorrido o prazo, 

se necessário, voltem-me os autos conclusos. Intime-se a parte 

exequente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038688-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO SUL III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIA DORNELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Ação de Cobrança, a parte requerida não foi citada por 

não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. Em manifestação 

a parte autora vem aos autos requerer a busca do endereço da parte 

requerida, via Infojud, alegando que não obteve êxito em localizar seu 

novo endereço. Posto isso, para maior celeridade do feito, defiro o pedido 

anexado no Id 22155707, formalize-se a solicitação de informações 

cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema Infojud, quanto ao 

endereço da(s) parte(s) requerida(s). Realizada(s) a(s) busca(s), 

anexe-se nos autos o(s) espelho(s) da(s) consulta(s) solicitadas(s) via 

Sistema Infojud, e, intime-se a parte requerente por seu patrono, via DJE, 

para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, de forma a promover o regular andamento da presente 

demanda. Decorrido o prazo, se necessário, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009602-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

HELIO MARQUES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENESIA LOUREIRO DE CASTRO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Ação de Usucapião, a parte autora informa que não 

obteve êxito em localizar o endereço da parte requerida, vindo nos autos 

requerer a busca de endereço pelo Juízo, via Infojud. Determino a 

solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema 

Infojud, quanto ao endereço da parte requerida. A busca realizada no 

Infojud, obteve resultado positivo, conforme espelho da consulta anexada 

nos autos, cujo endereço deve ser anotado nos autos. Posto isso e 

estando os autos instruído com os documentos indispensáveis, recebo o 

pedido formulado no Id nº 18900527, para emenda do pedido inicial. A 

seguir, citem-se e intimem-se a(s) parte (s) Requerida(s) para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. 

Designe a secretaria a audiência de Conciliação prevista no artigo 334 do 

CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte 

Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

audiência, a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. Intimem-se as partes (Autor e Réu) acerca da audiência de 

conciliação a ser designada. Citem-se os Confinantes pessoalmente, para 

conhecimento da ação e, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, pleitear 

o que entender de direito (artigo 246, §3º do CPC). Consigno que, por 

economia processual, no cumprimento deste ato citatório, deverá o Oficial 

de justiça certificar o estado civil dos Confinantes, tomando a termo (se 

existir) a qualificação exata do cônjuge (nome, endereço completo, 

profissão, RG, CPF e telefone para contato). Intimem-se a Fazenda Pública 

da União, Estado e Município, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

interesse na causa, conforme dispõe o artigo 183 do CPC. Citem-se, por 

edital, eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto 

no artigo 257, III do CPC, deixo de nomear curador especial aos réus e 

interessados incertos citados por edital, por ser medida desnecessária. 

Notifique-se o Ministério Público acerca desta ação para querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar interesse processual (Artigo 176 do 

CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013145-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL CATUNDA DALTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Ação de Cobrança, a parte requerida não foi citada por 

não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. Em manifestação 

a parte autora vem aos autos requerer a busca do endereço da parte 

requerida, via Infojud, alegando que não obteve êxito em localizar seu 

novo endereço. Posto isso, para maior celeridade do feito, defiro o pedido 

anexado no Id 27991625, formalize-se a solicitação de informações 

cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema Infojud, quanto ao 

endereço da(s) parte(s) requerida(s). Realizada(s) a(s) busca(s), 

anexe-se nos autos o(s) espelho(s) da(s) consulta(s) solicitadas(s) via 

Sistema Infojud, e, intime-se a parte requerente por seu patrono, via DJE, 

para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, de forma a promover o regular andamento da presente 

demanda. Decorrido o prazo, se necessário, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1030485-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DE MORAES CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Pedido de Consignação em Pagamento onde a parte 

requerente pretende a consignação dos valores que entender como 

devido, ou seja a quantia de R$ R$ 1.310,86 (um mil, trezentos e dez reais 

e oitenta e seis centavos), correspondentes ao parcelamento de débito em 

razão da parte requerida não haver encaminhado para a requerente os 

boletos das parcelas subsequentes. Custas recolhidas Dessa forma, 

recebo o pedido formulado no Identificador nº 24225986, para emenda do 

pedido inicial. Deixo de conceder prazo para a parte requerente 

comprovar o depósito da quantia consignanda no feito, visto que, o 

referido valor já se encontra depositado nos autos nos Ids 21050164 e 

22051668. Posto isso, dando cumprimento do que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifique-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) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030738-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERICO BORGES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL FELICIANO MOREIRA OAB - MT6833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUELE BARBOSA CAMELO (REU)

VAILTON SILVA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Nesta Ação a parte requerente compelida a emendar o pedido 

inicial, tanto para definir qual o procedimento pretendido, bem como, para 

demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, vem aos autos 

apresentar NOVA PETIÇAO INICIAL, conforme determina o despacho 

lançado nos autos, requerendo o prosseguimento do feito. No caso, o 

requerente aditou o pedido inicial, optando pelo procedimento ordinário de 

Cobrança c/c Perdas e Danos. Assim, estando o pedido acompanhado 

dos documentos indispensáveis, defiro a juntada da Emenda substitutiva 

da petição Inicial anexada no Id 24501044 e os documentos que a 

acompanham. DETERMINO a IMEDIATA retirada da visibilidade da peça 

protocolada no Id 21741599, e seus arquivos, a fim de evitar tumulto 

processual e facilitar a apreciação do feito. Quanto ao pedido de 

gratuidade da Justiça, verifica-se que o requerente não se trata de 

pessoa pobre na acepção da palavra, ao teor do documento anexado ao 

Id 24552615. Sabemos que o benefício da Gratuidade tem como escopo 

possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à 

Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe 

salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza, o que não 

se enquadra no caso em testilha. Posto isso, não havendo demonstração 

convincente nos autos, de que o requerente se trata de pessoas pobres 

na acepção da palavra, ao ponto do recolhimento das custas processuais 

prejudicar o próprio sustento ou de sua família, indefiro a gratuidade 

requerida. Intime-se pela segunda vez, a parte requerente, por seu 

procurador, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, juntando nos autos a Guia de recolhimento das custas de 

distribuição, e o comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e cancelamento do feito com base no que dispõe o artigo 

290 do CPC. Consigne-se, que a emissão de Guia de Distribuição para 

recolhimento das custas dos processos que tramitam no PJE/MT, 

encontra-se disponível no site e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro 

de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000268-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUVACY BENEDITA DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA DOS PASSOS (REU)

CLOVES FERREIRA DOS PASSOS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Ação de Adjudicação Compulsóeia, a parte requerida 

não foi citada por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. 

Em manifestação a parte autora vem aos autos requerer a busca do 

endereço da parte requerida, via Infojud, alegando que não obteve êxito 

em localizar seu novo endereço. Posto isso, para maior celeridade do 

feito, defiro o pedido anexado no Id 25816599, formalize-se a solicitação 

de informações cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema Infojud, 

quanto ao endereço da(s) parte(s) requerida(s). Realizada(s) a(s) 

busca(s), anexe-se nos autos o(s) espelho(s) da(s) consulta(s) 

solicitadas(s) via Sistema Infojud, e, intime-se a parte requerente por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, de forma a promover o regular 

andamento da presente demanda. Decorrido o prazo, se necessário, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034548-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ELESSANDRA ALVES JULIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSY MELO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, No caso verifica-se que a parte requerente mesmo sendo 

oportunizada deixou de anexar nos autos qualquer documento probatório 

atualizado da alegada fragilidade econômica financeira. Posto isso, 

fundamentado no que dispõe a Súmula nº 481 do STJ, indefiro o pedido de 

reconsideração formulado pela requerente no Id nº 24983635, pelas 

mesmas razões, já declinadas na decisão que determinou o recolhimento 

das custas para emenda da inicial no Id nº 24103565. Intime-se pela 

segunda vez, a parte requerente por seu procurador, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, anexar nos autos a Guia de Recolhimento das 

custas acompanhada do comprovante de pagamento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do CPC. Decorrido o prazo voltem-me os autos 

conclusos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro 

de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015118-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLIN CAMINHOES MAQUINAS E IMPORTACAO DE PECAS EIRELI - EPP 

(REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Ação de Cobrança, a parte requerida não foi citada por 

não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. Em manifestação 

a parte autora vem aos autos requerer a busca do endereço da parte 

requerida, via Infojud, alegando que não obteve êxito em localizar seu 

novo endereço. Posto isso, para maior celeridade do feito, defiro o pedido 

anexado no Id 27582600, formalize-se a solicitação de informações 

cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema Infojud, quanto ao 

endereço da(s) parte(s) requerida(s). Realizada(s) a(s) busca(s), 

anexe-se nos autos o(s) espelho(s) da(s) consulta(s) solicitadas(s) via 

Sistema Infojud, e, intime-se a parte requerente por seu patrono, via DJE, 

para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, de forma a promover o regular andamento da presente 

demanda. Decorrido o prazo, se necessário, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1035654-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEBIADES PEREIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Ação de Notificação, a parte requerida não foi citada por 

não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. Em manifestação 

a parte autora vem aos autos requerer a busca do endereço da parte 

requerida, via Infojud, alegando que não obteve êxito em localizar seu 

novo endereço. Posto isso, para maior celeridade do feito, defiro o pedido 

anexado no Id 27856116, formalize-se a solicitação de informações 

cadastrais junto a Receita Federal, via Sistema Infojud, quanto ao 

endereço da(s) parte(s) requerida(s). Realizada(s) a(s) busca(s), 

anexe-se nos autos o(s) espelho(s) da(s) consulta(s) solicitadas(s) via 

Sistema Infojud, e, intime-se a parte requerente por seu patrono, via DJE, 

para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, de forma a promover o regular andamento da presente 

demanda. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010006-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste Cumprimento de Sentença, a parte executada não foi citada 

por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. Em 

manifestação a parte exequente vem requerer nos autos a busca do 

endereço da parte executada, via Infojud, alegando que não obteve êxito 

em localizar seu novo endereço. Diante do exposto, para maior celeridade 

do feito, defiro o pedido do exequente anexado no Id 26188598, 

formalize-se a solicitação de informações cadastrais junto a Receita 

Federal, via Sistema Infojud, quanto ao endereço da(s) parte(s) 

executada(s). Realizada(s) a(s) busca(s), anexe-se nos autos o(s) 

espelho(s) da(s) consulta(s) solicitadas(s) via Sistema Infojud, e, intime-se 

a parte exequente por seu patrono, via DJE, para no prazo de cinco dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, de forma a 

promover o regular andamento da presente demanda. Decorrido o prazo, 

se necessário, voltem-me os autos conclusos. Intime-se a parte 

exequente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032342-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA DE FATIMA FERREIRA MENDES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT20736-B (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1032342-48.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Atento ao 

disposto no art. 357, do Código de Processo Civil, passo ao saneamento e 

organização do processo. Não foram arguidas matérias de ordem 

preliminar. Estando as partes bem representadas, presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, entendida como direito 

abstrato, e, não havendo mais preliminares para análise, dou o processo 

por saneado. Fixo como ponto controvertido, se são ou não devidos os 

danos morais pleiteados na exordial. Instadas as partes a indicarem as 

provas que ainda pretendem produzir, o Requerente pediu o depoimento 

pessoal da Requerida, bem como a oitiva de testemunhas. A Requerida, a 

seu turno, silenciou a respeito. Do exame dos autos, reputo necessária a 

produção da prova testemunhal, bem como a colheita do depoimento 

pessoal das partes, por entender pertinente ao correto deslinde da 

controvérsia, razão pela qual DEFIRO os pedidos de produção de prova 

aviados pela parte Autora. Para tanto, designo o dia 04/março/2020, às 

13h30, para realização de audiência de instrução e julgamento. Fica 

consignado que cabe ao advogado de cada parte informar ou intimar a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s), dispensando-se a intimação do juízo, 

nos termos do art. 455 do CPC. Intimem-se e cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1037037-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANGELITA STIEVEN PINHO (REQUERIDO)

ALINE SCHEVINSKI (REQUERIDO)

JOSE MARTINS PINHO (REQUERIDO)

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder à 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 916375 Nr: 41031-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ROMÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 936247

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença com penhora 

formalizada via Renajud as folhas 105/106, onde a parte exequente 

pretende a substituição do bem penhorado, conforme pedido formulado as 

folhas 110/111 e 116/118.

 No caso, o bem indicado a substituição da penhora é bem superior ao 

valor da dívida exequenda.

O Artigo 805 do Código de Processo Civil pátrio, assim preceitua

“...Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a 

execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o 

executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais 

gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, 

sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados...”.

Posto isso, intime-se a parte executada para no prazo de cinco dias, 

manifestar-se nos autos quanto ao pedido formulado pela parte 

exequente, sob pena de preclusão e concordância tácita.

Decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Dezembro de 2019.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133118 Nr: 24263-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DJALMA JOSÉ ALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANE MARIA ZAMAR TAQUES, EMMANUEL 

DE ARAÚJO, NILZA RIBEIRO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:6120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARNENTO 

FERREIRA - OAB:6551, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - 

OAB:14.051/MT, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, THIAGO HENRIQUE 

CORREA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 20.892/O

 Certifico que encaminho a intimação das partes para, no prazo legal 

manifestrem-se acerca da resposta do ofício n°11/220 de folhas 

1339-1342.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1138636 Nr: 26860-73.2016.811.0041

 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: WILLIAM COELHO SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTT COSMETICOS DISTRIBUIÇÃO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMETICOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO FELIPE RUEDA - 

OAB:252.186, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O - MT, 

VIVIANE FREITAS LORA - OAB:OAB/SP 361.492

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial WILLIAM COELHO 

SCHMITZ em desfavor de INTT COSMETICOS DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO DE COSMETICOS LTDA EPP.CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

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, 12 de 

fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090459 Nr: 6314-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA SANTANA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DE PAULA, FALCÃO INCORPORA 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA, DANIEL DE PAULA, BENEDITA 

ROSA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE GALVÃO FERREIRA 

DO VALE - OAB:10.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, efetuar o depósito da 

diligência do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1106168 Nr: 13038-17.2016.811.0041

 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: C.R.B. REPRESENTAÇÕES LTDA, CELSO RIBEIRO 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, TELLOZ CONSULTORIA DE 

TELEFONIA CORPORATIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE HENRIQUE COSTA 

SAMPAIO - OAB:15.144/MT, CAMILA PEREIRA FERNANDES - 

OAB:18.786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARIO GONÇALVES MENDES NETO 

- OAB:12142/MT

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 420/424, foram 

protocolizados tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada para, no prazo legal, manifestar acerca do referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 467581 Nr: 34313-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAIR MONTEIRO DA SILVA, CARLOS ROBERTO 

VENDRAME, EITOR ANSELMO BUSATO, CELSO COMIRAN, JOAQUIM 

FERREIRA CAMPOS, MARIA ASSENÇÃO DOMINGOS TAKASE, VANILDES 

QUEIROZ DA SILVA PEREIRA, ODENIR VANDONI JUNIOR, ODETE 

CARDOSO BERTI, OLÊVIO ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, 

CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - OAB:65.216/PR, Gislaine 

Crispim de Farias Cruz - OAB:16988/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN 
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NOGUEIRA - OAB:19081-A, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067 

MT, LOUISE RAINER PEREIRA - OAB:16691/A, SERVIO TULIO DE 

BACELOS - OAB:14.258-A

 Certifico que encaminho a intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca da proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12466 Nr: 7191-64.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO MÁQUINAS CHIBOLETE LTDA, Walter 

Andrade Zacarkim, Eroni Antonio Torezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:14.258-A, JOSÉ ARNALDO JASSEN NOGUEIRA - OAB:19081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, Hidelbrando da costa Marques - OAB:3818, JOSÉ 

ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO 

- OAB:9.609/MT, TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - OAB:7.196 

OAB/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

das fls. 354/357. Dito Isto, segue a referida intimação:(...) Após, em igual 

prazo, digam as partes sobre a proposta honorária e, havendo 

concordância, deposite o exequente, integralmente, o valor dos 

honorários,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784742 Nr: 38561-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMAR COM DE ROUPAS CALÇ. PERFUM E 

ACESS. LTDA, CARLOS EDUARDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258/MT

 Certifico o decurso do prazo de intimação de fls. 230, 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.: 778406 Nr: 31810-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSGRANCAP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON ISLAN LEITE CHAVES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825, RODOLFO 

FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT, RODRIGO FARIA GARDIN - 

OAB:8849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar acerca 

do ofício de fls. 137/139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047097 Nr: 44934-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIR FEGURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Certifico o decurso do prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 186, no ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1126259 Nr: 21414-89.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA MOREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS AUGUSTO CANAVARROS 

DA CRUZ - OAB:20372/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BARROS 

FERREIRA - OAB:93.594/OAB/RS, EMILY REICHERT SEIBEL 

BARCELLOS - OAB:80101/RS, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - 

OAB:56.630 RS, NATALIA DE MELO ARAUJO - OAB:79844/RS, 

PAMELA GOULART FREITAS DOS SANTOS - OAB:105703/RS

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

FEITO, com julgamento de mérito, para acolher a prejudicial de mérito, 

reconhecendo a prescrição.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 ser beneficiária da justiça gratuita (fl. 88) 

(artigo 98,§3º do CPC). Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT)Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1135686 Nr: 25391-89.2016.811.0041

 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: CACIQUE AGROPECUARIA AGROFLORESTAL LTDA - 

ME, ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CERATO E CIA LTDA-ME, NAYARA 

CONCEIÇÃO DAI, MAURÍCIO CERATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPEF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar no feito. 

Dito Isto, segue a referida sentença:(...) Transitado em julgado, INTIME-SE 

a parte Exequente para requerer o que entender de direito, apresentando 

o demonstrativo atualizado do débito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884385 Nr: 19440-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PUPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELLA APARECIDA PADILHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS - OAB:19675/O MT, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - 

OAB:9128/MT, LENARA RODRIGUES NOGUEIRA - OAB:27480/O, 

RENATE CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA SCARDINI BARROS - 

OAB:27460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a intimação da parte requerida para, no prazo legal, 

manifestar-se sobre o cálculo apresentado, nas folhas 117-121. Na 

oportunidade em que deverá declarar se concorda com o valor indicado 

ou apresentar planilha de cálculo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68181 Nr: 4869-32.2002.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS RAMOS, DENOFA DO BRASIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADISLAU KUVIATZ, WLADIS BORSATTO 

KUVIATZ, CLESI BORSATTO KUVIATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TASSIANA ABUD 

CHAUD, para devolução dos autos nº 4869-32.2002.811.0041, Protocolo 

68181, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815582 Nr: 22027-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO JOAQUIM ASCHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015408-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR AUGUSTO GALLIO (AUTOR(A))

MAYALU NEPONUCENO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA VENANCIO DE SOUZA NISSIUTI (REU)

MARCELO MASSAO FRANCO NISSIUTI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1015408-44.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, Ciente da decisão 

proferida no Recurso de Agravo de Instrumento juntada no id. 27369410. 

Por conseguinte, determino o prosseguimento do feito, até que 

sobrevenha o julgamento do mérito com relação a concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça aos Requerentes. Cuida-se de AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, que 

MAYALU NEPOMUCENO DE OLIVEIRA e VICTOR AUGUSTO GALLIO 

movem em desfavor de MARCELO MASSAO FRANCO NISSUTI e ANA 

LUCIA VENANCIO DE SOUZA NISSUTI, alegando em síntese que na data 

de 29/11/2016 entabularam contrato de compra e venda de imóvel 

residencial localizado no Condominio Residencial Goiaberias, nesta urbe, 

ficando convencionado dentre outras obrigações, a responsabilidade dos 

Requeridos pela quitação do contrato de financiamento do imóvel no prazo 

de 02 anos. Discorrem que em março/2019 foram surpreendidos com a 

ausência do pagamento das parcelas do referido contrato, e em razão 

disso os valores estão sendo debitados na conta da 1ª Requerente. Relata 

ainda terem tomado conhecimento acerca de um processo de cobrança 

movido pelo Condomínio em face dos Requeridos em decorrência da 

inadimplência das taxas condominiais, e que também subsistem débitos de 

IPTU sobre o imóvel. Requereram ao final, a concessão de tutela 

“antecipada”, com fundamento no artigo 300, do CPC, para determinar a 

imediata reintegração na posse do imóvel. É O NECESSÁRIO. 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 urgência, para reintegração 

na posse do imóvel alienado aos Requeridos, 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 quitação do contrato dentro do prazo estabelecido no ajuste. 

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, verifico ainda que os Requeridos compareceram 

espontaneamente nos autos apresentando contestação (id. 20902286), 

defendendo que o atraso da transferência do bem se deu por culpa 

exclusiva dos Requerentes que de primeiro momento não entregavam os 

documentos e posteriormente se negavam assinar o contrato de 

financiamento devidamente aprovado. A par de tais circunstâncias, reputo 

necessária dilação probatória a fim de averiguar a alegada quebra 

contratual por parte dos Requeridos. ANTE AO EXPOSTO, não estando 

preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGENCIA postulada pelos Requerentes, devendo os Requeridos serem 

mantidos na posse do imóvel até ulteriores deliberações. Determino à 

Secretaria Judicial que designe data para audiência de conciliação 

prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, por meio do acesso 

virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. Intimem-se os Autores para no prazo legal 

apresentarem impugnação à contestação (id.20903137). INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012658-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JUAREZ PEDRO DE ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO (REU)

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N. 1012658-69.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, As informações 

requestadas no Recurso de Agravo de Ins t rumento 

nº1000802-03.2020.8.11.0000 (id.28673552) foram prestadas por meio do 

Ofício nº10/2020/INFO/GAB. Mantenho a decisão agravada por seus 

próprios fundamentos (id.27528468). Tendo em vista o INDEFERIMENTO da 

tutela de urgência recursal, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

Requerida no id. 28714605. INTIME-SE a parte Autora para complementar 

os dados bancários indicado no id. 27657464, pois não foi informado qual 
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o Banco para depósito dos valores em cumprimento a tutela deferida no id. 

27528468. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007930-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON DALTON SANDOVAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007930-82.2019.8.11.0041(LP) 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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1034863-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA DAISY GIL DIAS (AUTOR(A))

FILADELFO DOS REIS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA OAB - SP295708 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA (REU)

JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1034863-92.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, Ciente da decisão 

proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1016428-96.2019.8.11.0000 (id.26196510) INDEFERINDO o pedido de 

antecipação da tutela recursal. DEFIRO o pedido formulado pela parte 

Autora no id. 27912896, para exclusão do Requerido MARCOS VINICIUS 

PEREIRA DA SILVA do polo passivo da lide, pois ainda não foi 

angularizada a relação processual. Outrossim, considerando o teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento a diligência realizada 

naquele Recurso, confirmando a ocupação do imóvel tão somente pela 

Requerida JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA, vislumbro que 

houve alteração na situação fática para modificação da decisão que 

indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial. Isto porque, estando 

comprovada a consolidação da propriedade em nome dos Requerentes 

com fundamento na Lei n.º 9.514/97, bem como aperfeiçoado o registro do 

título de domínio do bem (id.22437846), possuem os Autores, na condição 

de terceiros de boa-fé, o direito de ser imitido na posse garantindo-lhes os 

atributos da propriedade constantes do artigo 1.228 do Código Civil, e nos 

termos do artigo 30 da Lei n.9.517/97. A propósito, confira-se a 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. 

DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM 

AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO 

PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discussão sobre a nulidade do 

título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em 

desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na 

posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda 

anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão 

do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos 

e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos 

por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. 3. No âmbito 

estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do 

acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação 

estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação 

de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática 

ilícita de agiotagem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no 

AREsp 961.360/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017, grifo nosso). Demais disso, não 

há indícios de vícios ou irregularidades aptos a impedir a imissão na posse 

do bem, sobretudo porque restou demonstrada a natureza da ocupação 

pela Requerida, a qual segundo consta da matrícula do imóvel era a antiga 

devedora fiduciária que teve a posse retomada pelo credor na forma do 

artigo 26, § 7º, da Lei nº 9.514/1997. Igualmente, perfaz evidente que a 

demora na imissão pode causar diversos prejuízos aos proprietários, os 

quais encontram-se privados da posse do bem, arcando com todos os 

ônus decorrentes da coisa sem dela fruir, notadamente o pagamento das 

prestações do imóvel arrematado e que foi objeto de alienação fiduciária. 

PELO EXPOSTO, em observância ao disposto no artigo 1.018 do CPC, 

REFORMO a decisão proferida no id. 24819554, e por estarem 

preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO a 

TUTELA DE URGÊNCIA para IMITIR os Autores NA POSSE NO IMÓVEL 

descrito na exordial. EXPEÇA-SE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

DA REQUERIDA JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA para a 

desocupação voluntária no prazo de 60 (sessenta) dias do imóvel, sob 

pena de ser a desocupação efetivada coercitivamente. Fica desde logo 

autorizado o arrombamento e o reforço policial, caso tais medidas se 

façam necessárias ao cabal cumprimento da diligência. O ato de intimação 

deverá ser efetivado mediante a lavratura de auto de constatação, com 

relato completo das condições do estado em que se encontra o imóvel e 

de eventuais benfeitorias nele existentes, se possível com fotografias. 

Cumpra-se as demais deliberações exaradas na decisão proferida no 

id.24819554, designando data para realização de audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004412-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GALERA DAMIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1004412-50.2020.8.11.0041 (MF) VISTOS, RECEBO A EMENDA DA 

INICIAL de id 29077344 para juntada de documentos a fim de amparar o 

pedido de gratuidade da justiça;. Cuida-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS c/c DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c 

LIMINAR Inaudita Altera Pars” aviada por DANIEL GALERA DAMIANO em 

face da ENERGISA – MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

objetivando evitar a interrupção do fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora nº 6/267470-3 de sua titularidade, e a suspensão 

das cobranças das faturas do mês 02/2020 (conta 01: R$ 7.511,20 e 

conta 02: R$ 83.627,72 - com vencimento em 28/02/2020) até o final da 

presente demanda; Assevera que foi surpreendido com a notícia de que 

teria que pagar um valor exorbitante no montante total de R$ 91.139,12 

(noventa e um mil, cento e trinta e nove reais e doze centavos), referente 

à recuperação de energia elétrica dos meses de 11/2016 a 10/2019, 

decorrente de uma inspeção técnica ocorrida no dia 18/10/2019 que 

detectou anormalidade no medidor de energia - tampa perfurada/quebrada. 

Discorre ainda que a inspeção técnica ocorreu sem que houvesse 

qualquer aviso prévio, bem como sem o acompanhamento de um terceiro 

e, em que pese o laudo pericial ter detectado que a unidade consumidora 

encontrava-se com um furo na base, o lacre medidor estava inviolado. 

Dispõe ainda que sempre adimpliu com suas contas de energia e que 

buscou discutir o débito junto à Reclamada, bem como de forma 

administrativa, buscando o Procon-MT, contudo, não obteve êxito. Assim, 

reputando indevida a cobrança do débito, pugna pela concessão da tutela 
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de urgência no sentido de que seja mantida a prestação do serviço, bem 

como, seja suspensa a cobrança relativa ao valor impugnado até o 

deslinde da ação. 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. O caso em apreço, consoante reiterada 

jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, isso porque a Requerida 

como prestadora de serviço é parte não vulnerável na relação de 

consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos exatos 

termos avençados e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. Com 

efeito, a probabilidade do direito se evidencia pelo simples fato de que se 

de um lado é dever do Consumidor manter em dia suas obrigações 

contratuais, também é dever da Concessionária esclarecer a dúvida a 

respeito do motivo que levou o defeito no aparelho medidor/fraude, e mais 

ainda, quanto à forma de apuração do valor da “recuperação do 

consumo”. Igualmente, em se tratando de débito decorrente de diferença 

de consumo, não obstante o julgamento do Tema 699(Resp.1412433/RS) o 

Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido que o 

corte de energia em razão de suposta fraude no medidor apurado 

unilateralmente pela empresa concessionaria é ilegal: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, 

PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada 

em 17/08/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra 

decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de de 

ação ordinária, proposta pelo agravado em desfavor da Companhia Luz e 

Força Santa Cruz, objetivando, em síntese, a sua condenação ao 

pagamento dos danos por ele suportados, em dobro, em decorrência da 

indevida paralisação do fornecimento de energia elétrica. III. O Tribunal de 

origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela 

ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de 

débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, 

unilateralmente, pela concessionária. A propósito: "O entendimento 

reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do 

corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito 

decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada 

unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, 

AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no 

AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra 

MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª 

Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 

258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 

08/06/2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, 

Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 08/03/2017) Destarte, esse entendimento é seguido pelo 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

PERÍCIA NÃO REALIZADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ILEGAL – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “(...) O 

Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, 

concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de 

energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária. A propósito: "O 

entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da 

ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais 

quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de 

energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. 

Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo 

sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA 

COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 

295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal 

Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; 

AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo interno improvido.”(AgInt no 

AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017). (Ap 52759/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 27/07/2017) Da 

mesma forma, o perigo de dano e de causar prejuízos à parte Requerente 

se autorizada ou mantida a suspensão no fornecimento de energia elétrica 

, sobretudo em se tratando de bem essencial/fundamental nos dias atuais 

e por se tratar de uma academia de ginástica e que necessita de energia 

elétrica para manutenção das suas atividades comerciais; Por oportuno, 

assinalo que a presente decisão poderá ser revista em caso de 

apresentação de elementos capazes de reformar a convicção do juízo, 

sendo, portanto totalmente reversível a medida. Por fim, entendo 

desnecessária a prestação de caução pela parte Requerente, para fins de 

concessão da medida liminar, porquanto, como dito, não há perigo de 

irreversibilidade uma vez que o débito ora questionado se eventualmente 

existente poderá ser recebido pela concessionária amigavelmente ou 

através da devida ação judicial. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 

do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para o fim de 

DETERMINAR que a parte Requerida ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SUSPENDA a cobrança dos valores 

referentes à RECUPERAÇÃO DE CONSUMO da Unidade Consumidora nº 

6/267470-3, no importe de R$ 7.511,20 (sete mil quinhentos e onze reais e 

vinte centavos) - conta 01 e R$ 83.627,72(oitenta e três mil, seiscentos e 

vinte e sete reais e setenta e dois centavos) – conta 02, ambas com 

vencimento em 28/02/2020, bem como se ABSTENHA de incluir os dados 

da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne ao 

débito ora discutido, até ulterior deliberação, assim como se ABSTENHA 

de suspender, o fornecimento dos serviços na Unidade Consumidora, sob 

pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em 

MULTA POR HORA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de 

descumprimento. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação bem como para comparecer a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser designada pela Secretaria 

Judicial, por meio do sistema 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-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. A parte Requerente deverá ser intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 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. Fica desde já autorizado 

a cumprimento do mandado judicial pelo Oficial de Justiça Plantonista em 

razão do caráter urgente da medida. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036794-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS DONATO ISIDORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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 

1036794-33.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, BRUNO CARLOS DONATO 

ISIDORO devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em 
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face de SEGURADORA LÍDER, também qualificada, alegando, em síntese, 

que em 20/03/2019 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em 

sua invalidez permanente, ocasionando, “fratura de clavícula direita, 

fratura de 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. 22868269. A Requerida apresentou 

contestação id. 26516739 arguindo em preliminar 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. Petição de habilitação nos autos no id. 

26795288. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27288750. 

Impugnação à contestação no id. 28307863. A parte Requerente no id. 

28308591/28308592, manifesta pela procedência do pedido de acordo 

com a pericia realizada. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 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. 22859745), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27288750, 

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. 27288750), 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 
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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 SEGURADORA LÍDER, pagar ao Requerente BRUNO 

CARLOS DONATO ISIDORO, 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, 20/03/2019 (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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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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 

1032851-08.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ERIC SILVERIO ANDRADE 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 122 de 284



benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO e CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 28/06/2019 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“fratura de rádio 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. 

22083976. Aviso de recebimento no id. 23967016. A Requerida 

apresentou contestação id. 25630954 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 o defeito 

de representação ante a falta de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 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 de habilitação nos autos no id. 26833976. O Autor foi 

submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27384810. Impugnação à 

contestação no id. 28308631. A parte Requerente no id. 

28309508/28309509, manifesta pela procedência do pedido de acordo 

com a pericia realizada. 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. DA 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). DA 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. DA PRELIMINAR – DO DEFEITO DE 

REPRESENTAÇÃO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. No que concerne à necessidade de 

regularização da representação, não vislumbro razões para exigir a 

juntada de outro documento, pois tal circunstância isoladamente em nada 

influencia a análise do mérito. Cumpre ressaltar que a procuração ”ad 

judicia” não tem prazo de validade, ou seja, não se expira pelo decurso do 

tempo, não restando alternativa se não desacolher tal preliminar. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o boletim 

de ocorrência e Histórico Clínico (id. 22060635), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27384810, 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 
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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 punhos 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. 27384810), 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 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, pagar 

ao Requerente ERIC SILVERIO ANDRADE, 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 
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citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 28/06/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007962-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALBERTO DIAS SOUSA (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 

1007962-87.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, BRUNO ALBERTO DIAS SOUZA 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO e CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 30/06/2016 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“estrutura torácica, estrutura abdominal, coluna lombar 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 no id. 18280372, determinando a emenda da petição 

inicial. Requerimento de emenda no id. 18655759. Despacho no id. 

22008706, determinando o prosseguimento do feito com a realização de 

audiência de conciliação. Correspondência devolvida no id. 25020496. 

Petição de habilitação nos autos no id. 26835310. O Autor foi submetido a 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 27384816. A Requerida apresentou contestação id. 

27514936 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. Impugnação à contestação 

no id. 28310167. A parte Requerente no id. 28310181, manifesta pela 

procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. 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. DA 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. 18258786), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27384816, 

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 
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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 segmento da coluna 

vertebral e lesões de órgãos da estrutura torácica o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e 

100% (cem por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial 

acostado aos autos (id. 27384816), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), do 

segmento da coluna lombar, e repercussão residual, com perda de 10% 

(dez por cento) da estrutura torácica, a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura 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 SEGURO E CIA, pagar 

ao Requerente BRUNO ALBERTO DIAS SOUZA, a quantia de R$ 3.037,50 

(três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 30/06/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 
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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: 1032190-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARDOSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1032190-29.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ANA CARDOSO DE OLIVEIRA 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO e CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 13/11/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“membro inferior direito e demais lesões”. Discorre a Autora em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a designação de audiência 

prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte 

Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a inversão do 

ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, e 

ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob 

pena de responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa 

tácita ao pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez 

permanente no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

ou o valor 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. 

21960152. Aviso de recebimento no id. 23346305. Petição de habilitação 

nos autos no id. 26833403. A Requerida apresentou contestação id. 

27388837 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, discorreu ainda acerca da 

ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, 

alegando o não pagamento do prêmio, 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. 27402422. 

Impugnação à contestação no id. 28312605. A parte Requerente no id. 

28312618/28312619, manifesta pela procedência do pedido de acordo 

com a pericia realizada. 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. DA 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. 

21956349), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

27402422, 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 
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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 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. 27402422), dá conta de que 

a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão intensa, com perda de 75% (setenta e cinco por 

cento), a indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. 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 
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envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, pagar a 

Requerente ANA CARDOSO DE OLIVEIRA, 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, 13/11/2018 (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

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009332-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENGRACIA MARCELINA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-O (ADVOGADO(A))

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1009332-72.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo as partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir. Cuiabá-MT, 6 de setembro de 2017 Thiago Ottoni 

Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, 

Sn - D, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: 

(65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009332-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENGRACIA MARCELINA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-O (ADVOGADO(A))

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1009332-72.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo as partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir. Cuiabá-MT, 6 de setembro de 2017 Thiago Ottoni 

Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, 

Sn - D, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: 

(65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031745-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROJANES STELLATO FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031745-11.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 25484035, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

13 de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022936-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022936-37.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte 

autora no ID 25965763 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos do 

artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte ré para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020 GESTOR 

JUDICIÁRIO

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1039701-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERA CONSTRUTORA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA ALVES MARTINS JACARANDA (REU)

LUIZ JACARANDA FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039701-15.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido do ID 28239880. Intimem-se os réus para restituir a quantia paga 

pela autora, referente os meses de novembro e dezembro/2019, no prazo 

de cinco dias. Efetuado o pagamento, expeça-se ordem de imissão na 

posse dos bens móveis do réu, para cumprimento imediato. Cuiabá/MT, 13 

de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004529-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIZUE IWAKI YAMAMOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DE ABREU MURAI (EXECUTADO)

NELSON TOZI MURAI (EXECUTADO)

CHRISTIAN YUKIO MURAI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004529-41.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002694-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CALDEIRA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO AUGUSTO IVANI OAB - SP267342 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002694-18.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002694-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CALDEIRA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO AUGUSTO IVANI OAB - SP267342 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002694-18.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060635-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060635-57.2019.8.11.0041 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061341-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LETICIA BRUNO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061341-40.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000332-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000332-43.2020.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 02/06/2020 às 12:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 
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335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005584-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DUTRA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005584-27.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005532-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN REGINA RODRIGUES PEGORARO (AUTOR(A))

REMI PEGORARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005532-31.2020.8.11.0041 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, 13 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003820-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003820-06.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003964-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAW ALLY RISSO DE BRITO KRUGER D ALMEIDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003964-77.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004242-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA RENATA LAZZAROTTO FERARINI OAB - 060.380.759-33 

(REPRESENTANTE)

DANIEL GONCALVES DUARTE OAB - 009.040.871-31 (REPRESENTANTE)

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - MT15877/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA RIBEIRO MENDONCA (REQUERIDO)

MARLON IRIS MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004242-78.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002542-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLETO FERREIRA MACHADO OAB - MT21837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002542-67.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051120-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ABREU SOUTO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1051120-95.2019.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício, 

tendo em vista que o documento colacionado ao (ID. 25832386), não é 

suficiente para comprovação da renda. Portanto, nos termos do art. 99, § 

2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES OAB - MT19089/O (ADVOGADO(A))

 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004529-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIZUE IWAKI YAMAMOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DE ABREU MURAI (EXECUTADO)

NELSON TOZI MURAI (EXECUTADO)

CHRISTIAN YUKIO MURAI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004529-41.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 13 de 

fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006886-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CANDIDA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.M.H. - PROMOCAO E EVENTOS LTDA - ME (REU)

CP CIDADE PLANEJADA LTDA (REU)

EDELI EMPREENDIMENTOS LTDA. (REU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

NEMIAS GOMES PEREIRA (CONFINANTES)

ALBINO MOREIRA (CONFINANTES)

 

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 EDITAL DE PUBLICAÇÃO Prazo do Edital: __20___Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO 

D'OLIVEIRA MARQUES PROCESSO n. 1006886-62.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: DALVA CANDIDA PAIVA 

Endereço: RUA TRINTA E UM, lote 22, qda 64, RESIDENCIAL COXIPÓ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78090-424 POLO PASSIVO: Nome: CP CIDADE 

PLANEJADA LTDA Endereço: RUA PROFESSOR CARLOS DE CARVALHO, 

164, conj. 31, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04531-080 Nome: R.M.H. 

- PROMOCAO E EVENTOS LTDA - ME Endereço: RUA ESCOBAR ORTIZ, 

898 conj. 81, - DE 651/652 AO FIM, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 04512-052 Nome: EDELI EMPREENDIMENTOS LTDA. Endereço: 

EDIFÍCIO CRESPI II, 164 3andar sl02, RUA PROFESSOR CARLOS DE 

CARVALHO 164, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04531-939 

FINALIDADE: PUBLICAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO DE USUCAPIÃO, nos 

termos dos art. 256,III c/c 259,I, ambos do CPC, para ciência de eventuais 

interessados. , 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 edital. RESUMO 

DA INICIAL:Trata-se de ação de Usucapião proposta por DALVA CANDIDA 

PAIVA em desfavor de CP CIDADE PLANEJADA LTDA, R.M.H – 

PROMOÇÃO e EVENTOS LTDA – ME, EDELI EMPREENDIMENTOS LTDA. 

Requer a citação dos requeridos, dos confinantes, a intimação dos 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado, do Município para 

manifestação e do Ministério Publico. Requer, ainda,que seja o pedido 

julgado procedente, declarando - se, por sentença , o domínio da autora 

sobre o imóvel usucapiend o, qual seja, Rua 31, lote 22, quadra 64, Bairro 

Parque Residencial Coxipó - Cuiabá/MT, CEP 78090 - 424 . DADOS DO 

IMÓVEL: Imóvel localizado na Rua 31, lote 22, quadra 64, Bairro Parque 

Residencial Coxipó - Cuiabá /MT, CEP 78 090 - 424. DESPACHO/ DECISÃO: 

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. Diante das especificidades da causa e visando adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar audiência de 

conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 139, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. CITEM-SE para responder, no prazo de 15 

(quinze) dias e sob as advertências legais (artigo 344, CPC): a) 

pessoalmente, aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como os confinantes com endereços indicados na 

inicial (artigo 246, § 3º, CPC); b) por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

os réus em lugar incerto e eventuais confinantes não localizados pela 

parte autora (artigo 256, inciso I, CPC). INTIMEM-SE, via postal, para que 

manifestem eventual interesse na causa, a União, o Estado e o Município, 

por meio de seus representantes legais (art. 242, § 3º, CPC), 

encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição inicial, assim como 

dos documentos acostados. EXPEÇA-SE edital de publicação noticiando a 

propositura da presente ação (art. 256, III, c/c 259, I, ambos do CPC), 

indicando os dados do imóvel usucapiendo para ciência de eventuais 

interessados, o qual deverá ser afixado no átrio do Fórum e publicado em 

jornal de ampla circulação local às expensas da parte autora. Após o 

cumprimento de todas as deliberações, o que deverá ser certificado, 

remetam os autos conclusos. Às providências. 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, SUELEN DE MELLO RODRIGUES, digitei. 

CUIABÁ, 29 de março de 2019. (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 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061905-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE ARAUJO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1061905-19.2019.8.11.0041 Vistos e etc. O TJMT 

deferiu a liminar e atribuiu efeito suspensivo à decisão recorrida pela ré (Id 

29014510). Cientifique-se as partes. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal. Cuiabá/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059318-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE AMORIM NOVAES NETO (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON WALDIR GOMES CORREA (EXECUTADO)

JOAO BATISTA MENDES FORTES JUNIOR (EXECUTADO)

FRANCISCA GOMES CORREA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1059318-24.2019.8.11.0041 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, 13 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005438-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISSAF ARAJI DAHROUG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA OAB - GO26155-O (ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILENE TEODORO FERREIRA (REU)

FATME DAHROUGE (REU)

AILTON CASELI (REU)

CILBENE DE FATIMA HERANE (REU)

TINEO MIACAVA (REU)

DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES (REU)

LUCIA MARIA DE SOUSA HERANE (REU)

JOSE CABRAL LOPES (REU)

BENEDITO HERANI FILHO (REU)

MARIA LUIZA GUGLIANO HERANI (REU)

INEIA SALIM DAHROUGE (REU)

PAULO ROBERTO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA (REU)

JOSE ANTONIO BOSCO HERANE (REU)

KATIA APARECIDA OKUMURA DE VILHENA (REU)

DOLORES SILVEIRA HERANI (REU)

MUHIEDDINE AMIN DAHROUGE (REU)

JAODAT SALIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO MAX ARRUDA ABREU OAB - MT4485-O (ADVOGADO(A))

JOSE ADELAR DAL PISSOL OAB - MT2838-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA GUGLIANO HERANI DEYAMA OAB - SP182998 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005438-20.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029700-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE RAMALHETE FERNANDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1029700-34.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID XXXXX, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 

de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044592-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI FERNANDA MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J UBIRAJARA ARRUDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044592-45.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023904-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SIMOES DE OLIVEIRA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONI FANAIA KLAUK (EXECUTADO)

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023904-96.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 
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POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034100-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE VIEIRA SILVA (AUTOR(A))

A. V. V. D. S. G. (AUTOR(A))

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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034100-91.2019.8.11.0041 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, 13 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034100-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE VIEIRA SILVA (AUTOR(A))

A. V. V. D. S. G. (AUTOR(A))

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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034100-91.2019.8.11.0041 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, 13 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034250-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANA SALLES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO OAB - MT13941-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REU)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034250-72.2019.8.11.0041 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, 13 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037817-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON GONCALVES (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))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037817-48.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte 

requerida no ID 27922184 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos do 

artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte autora para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020 

GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1056396-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FREITAS CARDOSO PEREIRA OAB - GO41665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1056396-10.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 13 de 

fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Manifestação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018002-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1018002-02.2017.8.11.0041 

AUTOR: PAULO ROBERTO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, verifico a parte requerente 

não trouxe os documentos que comprovem o prévio requerimento 

administrativo. No que tange a necessidade de prévio requerimento 

administrativo, o novo entendimento jurisprudencial acerca da ação de 

cobrança relacionada ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados 

por Veículos Automotores/DPVAT exige o prévio requerimento 

administrativo ou recusa do pagamento securitário, como requisito formal e 

indispensável para configurar o interesse de agir do acidentado. O 

Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 631.240 

que teve repercussão geral reconhecida, de relatoria do eminente Ministro 

Luís Roberto Barroso, firmou entendimento de que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O Supremo tem reiteradamente 

decidido que o entendimento firmado no RE 631.240, tem aplicabilidade nas 

ações que versem sobre a cobrança de seguro obrigatório, conforme 

julgado nos recursos: RE 824712, RE 839355 e RE 839353 No presente 

caso, inexiste prova de que a indenização pleiteada pela parte requerente 

tenha sido negada pela Seguradora na via administrativa, visto não ter 

sido juntado nos autos a comprovação do requerimento administrativo do 

benefício pleiteado perante a seguradora/requerida. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o 

pedido inicial, trazendo aos autos documento que comprove a realização 

do prévio pedido administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a 
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recusa do pagamento, sob pena de indeferimento do pedido e 

consequente extinção do feito, nos termos do artigo 320 do CPC. 

Decorrido o prazo acima, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 

de junho de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018002-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar suas Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040038-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEIA PANTAROTO MAGALHAES (EXECUTADO)

MARCOS VANOR BERTHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040038-67.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039387-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO AUGUSTO TRAMONTIN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039387-69.2018.8.11.0041 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 XXXXX, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 

de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036706-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO-BACHOT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE MONTEZ LONGHI OAB - SP298127 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M M DI MERLO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036706-29.2018.8.11.0041 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 XXXXX, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 

de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017404-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOCAP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO FRANCO ALVES OAB - MS21761 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCRETA CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017404-77.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Diante do 

não pagamento da obrigação pelo executado, DEFIRO a penhora do imóvel 

objeto do ID 22195874. LAVRE-SE o Termo de Penhora e INTIME-SE a 

parte exequente para providenciar a respectiva averbação no ofício 

imobiliário (art. 844 do CPC), bem como apresente a matrícula atualizada do 

bem. EXPEÇA-SE o necessário para que seja efetivada a penhora do 

imóvel em questão, nomeando-se o executado proprietário como 

depositário. Após, PROCEDA-SE a intimação do executado e a avaliação 

do imóvel penhorado, intimando-se as partes para manifestarem no prazo 

legal. Com a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 dias, se manifestem sobre a avaliação, sob pena de 

preclusão. Para a análise dos demais pedidos, traga a parte exequente o 

cálculo atualizado da obrigação. Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1197196 Nr: 3689-53.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR ALVES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA DE OLIVEIRA E RAINHO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR HENRIQUE DE ALMEIDA 

SAMPAIO - OAB:20712/O, EVANIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA - 

OAB:6.098/MT, LUIZ FELIPE SAMPAIO WERNER - OAB:20.712OAB, 

PRISCILLA ANDRESSA DE OLIVEIRA DIAS - OAB:23973-O, RENNAN DE 

MORAES RIBEIRO - OAB:21.039/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte embargante sustenta haver 

excesso de execução, tendo apontado o valor que entende devida a 

quantia de R$ 15.088,51 (quinze mil e oitenta e oito reais e cinquenta e um 

centavos), apresentado a planilha de cálculos (fl. 05).

Dessa forma, havendo diferença entre o valor que perseguido na 

execução e o valor que o embargante considera devido, deverá a 

execução prosseguir quanto à parte restante, nos termos do que dispõe o 

art. 919, § 3º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, cum fulcro no art. 919, §1° e § 3º, do Código de Processo 

Civil, RECEBO os embargos à execução para discussão, determinando o 

prosseguimento da execução pela quantia de R$ 15.088,51 (quinze mil e 

oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos), até o efetivo julgamento do 

presente feito.

CERTIFIQUE-SE nos autos da execução.

Nos termos do que preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte embargada para que, querendo e no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, inclusive quanto às preliminares 

alegadas.

Apresentada resposta ou transcorrido o prazo para tanto, REMETAM os 

autos conclusos para aferição da possibilidade de imediato julgamento do 

feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760696 Nr: 13070-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSHE MARIANE DA SILVA CRUZ, MARIA JOSÉ DA 

SILVA DIAS CRUZ

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450208 Nr: 22886-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA UCHOA HARIMA 

- OAB:18385, ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - OAB:18.213/MT, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSÉ JOÃO 

VITALIANO COELHO - OAB:18.440/MT, MAINA PONCIONI CEZAR - 

OAB:24706/O, Rosilene Marcelo - OAB:8886, VENICIUS YUTAKA 

HARIMA - OAB:10116-O

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões a impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912254 Nr: 38347-11.2014.811.0041

 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: LOTUS CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry C. Sanchik Tulio - 

OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6.171

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897350 Nr: 27794-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA & CIA LTDA 

-ME, FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B

 Nesta data, intimo a parte requerida para manifestar acerca do pedido de 

desarquivamento dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788822 Nr: 42813-19.2012.811.0041

 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: MBMH, CRIS ARICLE MONTEIRO DE BARROS HERRERA, 

FRANCISCO CARLOS MAZZER HERRERA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:5053-B/MT

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

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

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810360 Nr: 16854-12.2013.811.0041

 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: ILZA DO NASCIMENTO PISCKE DA SILVA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP, PAULO ROBERTO SANTORO SALOMÃO 

- OAB:199085/SP

 Nesta data, intimo as partes de que foi designada a data, para realização 

do exame pericial, para o dia 05/05/2020, conforme fls. 342, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1013384 Nr: 28980-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAMS ROBERTO PEREIRA TOCANTINS, LUCILA 

MARIA DOS SANTOS TOCANTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

INCORPORAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA DE ARRUDA 

NASCIMENTO - OAB:14.213/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425-B/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410197 Nr: 1124-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASTERCARD BRASIL SOLUÇOES DE PAGAMENTOS 

LTDA, REDECARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCOLARI E CAREAGA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, EDUARDO AUGUSTO PENTEADO - OAB:88.737 RJ, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B, GUILHERME DE 

ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO CAREAGA - 

OAB:6713-B/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntario da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927987 Nr: 48204-81.2014.811.0041

 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: CASTOLDI PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B, PAULO 

RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943823 Nr: 56761-57.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:OAB/MT 16.247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do Resposta de 

Oficio n° 3/2020, na fls 282-371, no prazo de 15 (quinze) dias, para

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040960 Nr: 42060-57.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALEMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 

LTDA

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13.507-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1040841 Nr: 42003-39.2015.811.0041

 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: LUCIANO SICHINEL, ROSELEI OLMA SICHINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEN GLÓRIA ARRIAGADA 

ANDRIOLI - OAB:20.668/PR, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - 

OAB:18.603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:16.988 MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, ORIVAL GRAHL - 

OAB:6.266

 Vistos.

 Certifique se a parte executada foi intimada do bloqueio , bem como se 

apresentou alguma objeção.

Após, intime-se a exequente para informar, em 05 (cinco) dias, se o valor 

penhorado quita a obrigação.

 Na sequência, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 780757 Nr: 34325-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

E.P.P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, LEONARDO VINÍCIUS ARAÚJO CORRÊA - OAB:23.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos.

 Diante do não pagamento da obrigação pelo executado, DEFIRO a 

penhora dos imóveis, como requerido à p. 92/94.

LAVRE-SE o Termo de Penhora e INTIME-SE a parte exequente para 

providenciar a respectiva averbação no ofício imobiliário (art. 844 do CPC), 

bem como apresente a matrícula atualizada do bem.

 EXPEÇA-SE o necessário para que seja efetivada a penhora do imóvel em 

questão, nomeando-se o executado proprietário como depositário.

 Após PROCEDA-SE a intimação do executado e a avaliação do imóvel 

penhorado, intimando-se as partes para manifestarem no prazo legal.

 Com a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre a avaliação, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 432054 Nr: 12055-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS H. B. PINHEIRO EPP - AUTO POSTO CAIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMÉRCIO SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de página 157

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 211950 Nr: 22444-48.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E BAR MORRO DE SANTO 

ANTÔNIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ 

VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA 

- OAB:5.022/MT, FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - OAB:6.469/MT

 Vistos.

 Conclusão desnecessária.

Cumpra-se a ordem da p. 647.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 36150 Nr: 12157-65.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPESCA COMÉCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

ANDRÉA P. BIANCARDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - OAB:22.716, 

EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:12.175, KAROLINE RODRIGUES 

FÁVERO - OAB:8018/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, RUBENS 

AZEVEDO DA SILVA - OAB:4.176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte exequente, embora intimada, não procedeu com 

o andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento 

de sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267937 Nr: 1154-06.2007.811.0041

 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: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CHIES BALDASSO - 

OAB:73748, IVANDRO ROBERTO POLIDORO - OAB:35.155, JULIANA 

RAMPON - OAB:86.844, MARCUS VINICIUS BARATIERI - OAB:45.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 318115 Nr: 21018-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MARCIA GOMES ROSA, FÁBIO GOMES ROSA, 

JANETE MARCIA GOMES ROSA, G. H. G. R., O. J. R. G., R. G. R.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707/MT, HÉLIO UDSON DE OLIVEIRA RAMOS - OAB:6699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, 

GABRIELA DE SOUZA - OAB:10.031-MT, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - 

OAB:10657-E, KATYANNE MONIQUE MARQUES DE CAMPOS - 

OAB:9849-E, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 Vistos.

A audiência de conciliação a ser realizada na data de amanhã 

(13/02/2020), ocorrerá na sala de audiência da 8ª Vara Cível.

Intimem-se todos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388985 Nr: 24531-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTEMIX CONCRETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CURI - 

OAB:9.600-B/MT, YANÁ GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 398825 Nr: 32160-60.2009.811.0041

 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: JOSIMAR VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11679, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JOSIMAR VIANA 

DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

todos qualificados nos autos.

 Após a expedição do alvará à p. 460, o exequente alegou a existência do 

saldo remanescente em p. 461/463.

 Perante as alegações, a executada impugnou o cumprimento da sentença 

à p. 468/482, com o embasamento de que o pedido não refletia com a 

realidade dos autos. Contudo, após a impugnação, o exequente reviu seu 

pedido quanto ao valor remanescente, justificando que fora induzida ao 

erro e pugnando pelo arquivamento do processo.

 Assim, diante da concordância do exequente com o valor pago, a 

prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação.

Diante dessas considerações, EXTINGO este cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mais, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os 

autos.

P.I. Cumpra-se.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441927 Nr: 18216-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DONOSO - J. D. FISCONTÁBIL, ESPÓLIO 

DE JOÃO DONOSO, MAGALI FARIAS DONOSO FACHETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356/MT, VITOR 

SCHMIDT FERREIRA - OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAKAYOSHI KATAGIRI - 

OAB:4178/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445966 Nr: 20434-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, 

RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT, THAIS GALINDO DA SILVA - 

OAB:13148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445966 Nr: 20434-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAVGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, 

RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT, THAIS GALINDO DA SILVA - 

OAB:13148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821835 Nr: 28022-11.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FLORENTINO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntario da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822282 Nr: 28459-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ZILDA RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida para se manifestar acerca da petição 

fls 101/103, no prazo de 5 (cinco )dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822282 Nr: 28459-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 Nesta data, intimao a parte requerida para se manifestar acerta da petição 

do autor fls. 101/103

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718487 Nr: 9212-56.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO DESBESSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA HERAOUI SCAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SANTOS GUIMARÃES 

MOITINHO - OAB:13713/MT, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA ASSUMPÇÃO DE 

ALMEIDA - OAB:10251

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões à impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744382 Nr: 41420-93.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEIA DE AQUINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIOMAR ALVES MARTINS - 

OAB:12316/MT, Laudelina Ferreira Torres - OAB:13361

 Intimo a parte Requerente para apresentar suas Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação da Requerida (fls. 206).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1038151 Nr: 40652-31.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO LENDZION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL., ROGÉRIO 

BORGES DE FREITAS (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir a MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Declaro encerrada a 

instrução e considerando que as alegações finais já foram apresentadas, 

permaneçam os autos conclusos para sentença.” Nada Mais, Eu, 

__________ (Natielly Amorim Teixeira) – Estagiária de Direito, que digitei e 

encerro o presente.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1070517 Nr: 55610-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILDO RIBEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntario da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1026742 Nr: 35197-85.2015.811.0041

 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: LYARA KATY ZELLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - 

OAB:OAB/ MT 9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 16.025, HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - 

OAB:16.787-0/MT, JESSICA MELGES PESENTI - OAB:26.603, 

LEONARDO LEINER LEAL ROSA - OAB:7.715, LUÍZA FERRAZ 

CARRARA - OAB:367749, PATRÍCIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10430, PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO SANTOS - OAB:21.585, 

THAMINNE DA SILVA CASTRO - OAB:24748/O, THAYELLE CRISTINNE 

AMORIM VENDRAMINI - OAB:17623/O

 Processo n. 35197-85.2015.811.0041 – código 1026742DECISÃORessai 

dos autos que o ônus da prova foi invertido na decisão saneadora, tendo 

o réu formulado pedido de produção de prova pericial às p. 184/185, 

pedido este ratificado em audiência (p. 219).Assim, a fim de evitar futuras 

alegações de cerceamento de defesa, reputo necessária a produção da 

prova pericial médica, que deverá ser feita de forma indireta, ou seja, nos 

prontuários e exames médicos realizados na RN de Lyara Katy Zellmann, 

falecida em 30/10/2012.Fixo como ponto controvertido a prática de 

conduta negligente, imprudente ou imperita por parte do réu, através de 

seus respectivos prepostos e/ou prestadores de serviços, que tenha 

culminado no óbito da recém-nascida.Para tanto, nomeio a médica Dra. 

Mairy Noce Brasil, com endereço profissional na Rua G, n. 10, Bairro 

Miguel Sutil, Cuiabá MT, telefone: 65 3052-3072, 3642-3020, a qual deverá 

responder o ponto controvertido acima, bem como os demais quesitos 

apresentados pelas partes.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 916564 Nr: 41141-05.2014.811.0041

 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: FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, Otávio Pereira de Sousa - OAB:33.704/GO

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917636 Nr: 41829-64.2014.811.0041

 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: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH SPEROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:51.634/RS, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - 

OAB:12.818/MT

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

OAB:4.384-B, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - OAB:15999-B / 

MT, DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:16820/MT, EUNICE ELISIA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:16.543/MT, FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ 

- OAB:21.130, GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - 

OAB:20.788/O/MT, JOÃO BONFIM BARROSO - OAB:12874/MT, JUCINEI 

DA SILVA NUNES - OAB:11.799/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT, VICTOR HUGO 

SENHORINI DE AQUINO - OAB:12.546/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920489 Nr: 43727-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISAEL BASANIN GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15.980, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO DA ALMEIDA 

- OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:9.819-A/MT, KATERI DEALTINA FELFKY DOS ANJOS - OAB:7.640

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 938283 Nr: 53796-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:22685-0, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - OAB:9.020/MT, 

MONICKE SANT'ANNA PINTO DE ARRUDA - OAB:23880/O, SEBASTIÃO 

AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1284621 Nr: 3133-17.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MARCIA GOMES ROSA, FÁBIO GOMES ROSA, 

GEAN HIGOR GOMES ROSA, OSVALDO JUNIOR ROSA GOMES, RAFAEL 

GOMES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707/MT, FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - 

OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

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

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

MONIQUE MARQUES DE CAMPOS - OAB:9849-E, NILTON LUIS 

FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 Vistos.

A audiência de conciliação a ser realizada na data de amanhã 

(13/02/2020), ocorrerá na sala de audiência da 8ª Vara Cível.

Intimem-se todos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1165231 Nr: 38034-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE VENERO DA SILVA, DEISE PATRICIA SILVA 

VENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS MONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Venero da Silva - 

OAB:25.541/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1168235 Nr: 39382-35.2016.811.0041

 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: JOSE AMAYLDES DE SOUZA FILES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907/MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A

 Nesta data, intimo a parte requerente, via DJE, para se manifestar acerca 

do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1168873 Nr: 39627-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE SALVIANO DE LIMA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente, via DJE, para se manifestar acerca 

do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 5 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1171549 Nr: 40805-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA, 

VANIA FATIMA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1197196 Nr: 3689-53.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR ALVES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA DE OLIVEIRA E RAINHO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR HENRIQUE DE ALMEIDA 

SAMPAIO - OAB:20712/O, EVANIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA - 

OAB:6.098/MT, LUIZ FELIPE SAMPAIO WERNER - OAB:20.712OAB, 

PRISCILLA ANDRESSA DE OLIVEIRA DIAS - OAB:23973-O, RENNAN DE 

MORAES RIBEIRO - OAB:21.039/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 Após, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as 

partes 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1157703 Nr: 34942-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SISANE VANZELLA - 

OAB:5971 MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1130183 Nr: 23071-66.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO SOARES DOS SANTOS

 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: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

- OAB:8506-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A

 Nesta data, intimo a parte requerente, via DJE, para se manifestar acerca 

do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081295 Nr: 2176-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR

 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:

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntario da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1089792 Nr: 6088-89.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIPO ESTACIO SOARES GOULART

 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 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 

A

 Nesta data, intimo a parte requerente, via DJE, para se manifestar acerca 

do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091313 Nr: 6718-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, 

DIEGO FERNANDO TENORIO, DIONISIO MARTINS NASCIMENTO, MARIA 

RUBENY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057-MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143584 Nr: 28981-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILSON JOSE DE PAULA MINOTI

 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: LAURA MARTINS OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 26772/0, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A, YURI LIMA SANTOS - OAB:OAB/MG 188.937

 Nesta data, intimo a parte requerente, via DJE, para se manifestar acerca 

do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1279083 Nr: 1611-52.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GUILHERME DA COSTA GARCIA, MARIA DA GLÓRIA 

RIBEIRO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO ZARELLI, REGINA FATIMA DE 

CASTRO ZARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CÉSAR PONTES - 

OAB:6181-B/MT

 Trata-se de embargos à execução opostos por Guilherme da Costa 

Garcia e Maria da Glória Ribeiro em face de José Renato Zarelli e Regina 

Faitma de Castro Zarelli, onde o embargante busca a atribuição do efeito 

suspensivo, nos termos do art. 919, § 1º, CPC.

Pugna, no mérito, pelo integral provimento aos embargos à execução para 

reconhecer o excesso de execução.

Autos segue em apenso ao processo de execução nº 

37368-78.2016.811.0041 – Código n. 1163526 – conforme certidão de p. 

175.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido. Na oportunidade, foi concedido 

o parcelamento das despesas processuais (p. 205/206).

 É o relatório necessário. Decido.

Inicialmente, registro que em razão da juntada equivocada da carta 

precatória de p. 233/238 e que não pertence a estes embargos, foi 

praticado o ato ordinário de p. 239, também equivocado, o que atrasou a 

marcha processual.

Passo, agora, a ordenar o procedimento.

Recebo os embargos à execução para discussão.

De acordo com a sistemática processual, os embargos do executado não 

terão efeito suspensivo (art. 919 do CPC), salvo a requerimento do 

devedor e estando a execução garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes, além da comprovação dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória (art. 919, § 1° do CPC), vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

No caso dos autos, os embargantes não demonstram a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Nessa linha de raciocínio:

“O que não se pode permitir é concessão de tutela de urgência quando 

apenas o periculum in mora esteja presente, sem fumus boni iuris. Estando 

presente o fumus, mesmo que em menor grau, se o periculum for intenso, 

dever ser deferida a tutela de urgência pretendida. Ao contrário, se o 

periculum não for tão intenso, o juiz deve exigir, para a sua concessão, 

uma maior intensidade do ‘fumus’ apresentado.” (Teresa Arruda Alvim 

Wambier in Primeiros comentários ao novo código de processo civil : artigo 

por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.499)

Em que pese a relevância dos fatos narrados, nesta fase de cognição 

sumária o indeferimento da tutela é medida que se impõe, uma vez que os 

documentos que acompanham a exordial não se mostram suficientes para 

demonstrar a probabilidade do seu direito, sendo, neste caso, necessária 

a dilação probatória.

In casu, embora a execução esteja garantida por penhora de bens valores 

incontroversos, inexiste a presença dos requisitos para a concessão da 

tutela provisória.

Com estas considerações e fundamentos, indefiro a tutela de urgência 

requerida de atribuir o efeito suspensivo à execução, nos termos do artigo 

919, § 1º, CPC.

 Intimem-se os embargados, através de seus advogados, para oferecer 

impugnação, no prazo de 15 dias.

Desentranha-se a carta precatória encartada às p. 233/238.

Declaro sem efeito as certidões de p. 239 e 241.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821914 Nr: 28100-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUIMIR BENEDITO GALVÃO, SILVIA JOCIANE LEITE 

BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, EDEZIO JOSÉ DE OLIVEIRA, 

FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO 

- OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9.358/MT

 Intimo a parte Exequente para comparecer à esta Secretaria a fim de 

desentranhar as petições de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

(fls. 244/249 e 251/254) e efetuar a devida Distribuição Por Dependência a 

estes autos junto ao Protocolo do Fórum de Cuiabá, conforme determina o 

art. 795, §4º do CPC.

Citação
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CP CIDADE PLANEJADA LTDA (REU)

EDELI EMPREENDIMENTOS LTDA. (REU)
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)
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apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente, 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 

de Usucapião proposta por DALVA CANDIDA PAIVA em desfavor de CP 

CIDADE PLANEJADA LTDA, R.M.H – PROMOÇÃO e EVENTOS LTDA – ME, 

EDELI EMPREENDIMENTOS LTDA. Requer a citação dos requeridos, dos 

confinantes, a intimação dos representantes da Fazenda Pública da União, 

do Estado, do Município para manifestação e do Ministério Publico. Requer, 

ainda,que seja o pedido julgado procedente, declarando - se, por sentença 

, o domínio da autora sobre o imóvel usucapiend o, qual seja, Rua 31, lote 
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22, quadra 64, Bairro Parque Residencial Coxipó - Cuiabá/MT, CEP 78090 - 

424 . DADOS DO IMÓVEL: Imóvel localizado na Rua 31, lote 22, quadra 64, 

Bairro Parque Residencial Coxipó - Cuiabá /MT, CEP 78 090 - 424. 

DESPACHO/ DECISÃO: 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. Diante das especificidades da causa e visando adequar o 

rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar audiência 

de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. CITEM-SE para responder, no prazo de 15 

(quinze) dias e sob as advertências legais (artigo 344, CPC): a) 

pessoalmente, aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como os confinantes com endereços indicados na 

inicial (artigo 246, § 3º, CPC); b) por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

os réus em lugar incerto e eventuais confinantes não localizados pela 

parte autora (artigo 256, inciso I, CPC). INTIMEM-SE, via postal, para que 

manifestem eventual interesse na causa, a União, o Estado e o Município, 

por meio de seus representantes legais (art. 242, § 3º, CPC), 

encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição inicial, assim como 

dos documentos acostados. EXPEÇA-SE edital de publicação noticiando a 

propositura da presente ação (art. 256, III, c/c 259, I, ambos do CPC), 

indicando os dados do imóvel usucapiendo para ciência de eventuais 

interessados, o qual deverá ser afixado no átrio do Fórum e publicado em 

jornal de ampla circulação local às expensas da parte autora. Após o 

cumprimento de todas as deliberações, o que deverá ser certificado, 

remetam os autos conclusos. Às providências. 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, SUELEN DE MELLO RODRIGUES, digitei. 

CUIABÁ, 29 de março de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005636-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARENINA PERASSOLI BERTHOLDI ESTRELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO JACARANDA JOVE (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005636-23.2020.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de 

aluguéis e acessórios e pedido de liminar proposta por Karenina Perassoli 

Bertholdi Estrela contra Alessandro Jacarandá Jove, ambos qualificados 

nos autos. Em síntese, relata a autora ter firmado com o réu um contrato 

de locação de imóvel residencial sito na Rua Cel. Barros, nº 02, Bairro 

Goiabeiras, Cuiabá/MT, Edifício Via Ipiranga, consistente em um 

apartamento com 63m², unidade 605, todo mobiliado e com uma vaga de 

garagem, com prazo de término previsto para o dia 03/04/2020, no valor 

mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), incluso a taxa de 

condomínio, sendo de responsabilidade do réu todos os demais encargos 

locatícios e pagamento do Imposto Territorial Urbano (IPTU). Aduz o réu 

está inadimplente com os alugueis vencidos em 04/11/2019, 04/12/2019, 

04/01/2020 e 04/02/2020, perfazendo um valor total de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), ao qual deve ser acrescido multas, juros e correção monetária, 

conforme pactuado. Alega que procedeu com a notificação do réu em 

15/01/2020, buscando tentativas de soluções amigáveis, porém 

infrutíferas. Requer a concessão da antecipação de tutela para determinar 

que os réu desocupe o imóvel em 15 (quinze) dias, sem a necessidade de 

prestação de caução pelo locador. Ao final, requer a procedência da ação 

para condenar o réu ao pagamento dos alugueres em atraso e demais 

encargos. A inicial veio instruída com diversos documentos. É o relatório. 

Decido. A autora pretende, por esta via, a desocupação do imóvel 

residencial, localizado Rua Cel. Barros, nº 02, Bairro Goiabeiras, 

Cuiabá/MT, Edifício Via Ipiranga, consistente em um apartamento com 

63m², unidade 605, todo mobiliado e com uma vaga de garagem, diante da 

inadimplência do réu com os pagamentos dos aluguéis. A Lei nº 

12.112/2009 permite quatro possibilidades de despejo liminar, as quais 

estão elencadas no parágrafo 1º do art. 59, dentre elas, a prevista no 

inciso IX: falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento. Os doutrinadores Brunno Pandori Giancoli e Fábio Vieira 

Figueiredo esclarecem sobre a possibilidade da concessão de liminar em 

ações de despejo: “O despejo liminar é, sem dúvida, uma das maiores 

inovações processuais que repercutiu diretamente na Lei nº 8.245/91, ao 

lado da denúncia vazia. Trata-se de medida que se baseia no direito 

português, em que o legislador tinha a preocupação de atribuir maior 

interesse do locador em hipóteses excepcionais. “A expressão 

‘conceder-se-á a liminar’ atribui uma força cogente à lei, não podendo o 

juiz atuar de forma discricionária, mas, se preenchidos os requisitos, deve 

conceder a medida liminar”. (Giancoli. Brunno Pandori e Fábio Vieira 

Figueiredo in Nova lei do inquilinato : análise crítica das alterações 

introduzidas pela lei n. 12.112/2009. Editora Saraiva, São Paulo, 2010, p. 

52). Já o Código de Processo Civil dispõe que, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos, quais sejam: a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesta fase de cognição 

sumária, reputo suficientes os documentos acostados com a inicial, os 

quais evidenciam a probabilidade do alegado direito da locadora em reaver 

seu imóvel, sendo certo que o locatário foi devidamente notificado acerca 

da sua inadimplência (id nº 29070340) Registro que a prestação da 

caução prevista na cláusula quinta do contrato de locação (id nº 

29070336) não obsta a concessão da tutela de urgência, uma vez que os 

débitos locatícios são superiores à caução prestada. Consta dos autos 

que o réu tem um débito de R$ 10.000,00 (dez mil reais), equivalente a 4 

(quatro) alugueres em atraso, sendo a caução prestada equivale a 2 

(dois) meses de alugueres, correspondente há R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Neste sentido, é o entendimento dos nossos Tribunais, vejamos: 

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO QUE 

NEGOU A CONCESSÃO DE LIMINAR. Contrato de locação de imóvel 

residencial com prazo de doze meses. Inadimplência da ré desde o 

terceiro mês de contrato. Notificação extrajudicial expedida em julho de 

2019. Inércia da ré. Contrato de locação sem fiador, tendo a caução 

(equivalente a dois meses de aluguel) sido há muito superada pelos meses 

de inadimplência. Contrato encerrado em 15/11/19, sem prorrogação e 

sem que o locatário saísse do bem. Presença dos requisitos legais para a 

concessão da liminar de despejo, dispensada a caução diante do 

preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, sendo 

evidente não apenas a probabilidade do direito (ante a inadimplência da 

locatária e o término do prazo da locação) quanto o perigo de dano. E o 

dano em si. Decorrente do não recebimento tempestivo das verbas 

locatícias, importantes à composição da renda mensal da parte autora. 
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Decisão que se reforma. Recurso provido. (TJRJ; AI 

0069139-73.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Cível; Rel. 

Des. Marco Antonio Ibrahim; DORJ 12/02/2020; Pág. 313). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE 

LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. Decisão que decretou a 

desocupação do bem pelo réu. Instrumento contratual que institui como 

garantias caução e fiador. Consonância ao art. 37, incisos I e II, Lei nº 

8.245/91 (Lei do inquilinato). Prestação de caução. Valor do débito que 

supera a garantia. Contrato desprovido de caução idônea. Despejo 

imediato do locatário. Possibilidade. Precedentes. Manutenção da decisão. 

Recurso conhecido e não provido. (TJAL; AI 0805607-66.2019.8.02.0000; 

Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 

10/02/2020; Pág. 89). A propósito, entende a nosso E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1015994-10.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA 

TROPICAL LTDA AGRAVADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO 

E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, RN COMERCIO 

VAREJISTA S.A, ERIVELTO DA SILVA GASQUES DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS 

E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – 

POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 

300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR - GARANTIA INÓCUA – 

RECURSO PROVIDO. É cabível a tutela de urgência quando comprovadas 

as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a 

probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de 

dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

(impossibilidade de usufruir do imóvel ). A prestação de caução é 

dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel 

exigidos por lei. O fato do contrato estar garantido por fiança não afasta a 

possibi l idade de concessão da medida l iminar .  (N. U 

1015994-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) 

Considerando que o réu está inadimplente há mais de quatro meses com 

os encargos locatícios e presentes os requisitos da tutela de urgência, 

dispenso a prestação de caução pela autora. Posto isto, DEFIRO a tutela 

de urgência e determino que o réu desocupe o imóvel residencial sito na 

Rua Cel. Barros, nº 02, Bairro Goiabeiras, nesta Capital, Edifício Via 

Ipiranga, um apartamento com 63m², unidade 605, e a sua respectiva vaga 

de garagem, , no prazo de 15 (quinze) dias. Poderá o réu, todavia, evitar a 

desocupação do imóvel se no mesmo prazo efetivar o pagamento dos 

aluguéis e acessórios em atraso e os que se vencer no curso do 

processo, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo, para o caso de imediato pagamento, em 10% do valor do 

atrasado, (art. 59, § 3º, acrescido pela Lei 12.112/09). Designo audiência 

de conciliação para o dia 02 de junho de 2020 (02/06/2020) às 

11:30horas, 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 o réu para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032804-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRETA CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOCAP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032804-34.2019.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

embargos à execução opostos por Concreta Construtora e Locadora de 

Máquinas Eireli ME contra RODOCAP Comércio e Representações Ltda., 

onde a embargante busca a suspensão da execução n.º 

1017404-77.2019.8.11.0042. Para a atribuição de feito suspensivo aos 

embargos a execução, indispensável não só a demonstração dos 

requisitos da tutela, mas também garantia do juízo. O art. 919 do CPC 

dispõe sobre a atribuição de efeito suspensivo nos embargos: “Art. 919. 

Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, 

a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes.” Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: QUARTA CÂMARA CÍVELAGRAVO 

DE INSTRUMENTO N. 1000151-53.2019.8.11.9005AGRAVANTE:- CLAUDIO 

ROBERTO DELLA COLLETAAGRAVADO:- FRANCISCO ADONIR 

GAZIEROEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E PERDA DE 

OBJETO SUSCITADAS EM CONTRAMINUTA – REJEIÇÃO – JUSTIÇA 

GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1º, DO ART. 

919 DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.Impõe-se o 

conhecimento do agravo sem o preparo quando, dentre os pedidos 

formulados em sede recursal, constar o requerimento de Assistência 

Judiciária (art. 99, §7º do CPC).O fato de o agravante ter arcado com as 

custas dos Embargos à Execução, não o impede de requerer o benefício 

da gratuidade em grau de recurso.Ainda que seja possível a concessão 

do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente 

de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, 

o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar provas que confirmem 

a precariedade econômica alegada. O efeito suspensivo aos Embargos à 

Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do 

embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou 

incerta reparação e à garantia integral do juízo. Ausente um desses 

requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido 

de suspensão se impõe (N.U 1000151-53.2019.8.11.9005, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, 

Publicado no DJE 05/07/2019) Assim, como a execução ainda não está 

garantida e não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos 

autorizadores da tutela de urgência, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se 

a parte embargada para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060156-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - QUADRA 3-B (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ALAN DINIZ MENDES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n° 1060156-64.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança movida pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUAS 

- QUADRA 3-B em desfavor de ALAN DINIZ MENDES DA COSTA e outra, 

já qualificados nos autos. O feito teve regular tramitação. As partes 

resolveram transacionar entre si, conforme termo de ID 28515263, 

protocolado e assinado digitalmente. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. As partes estão devidamente representadas, conforme 

procurações de ID 27490387 e ID 28515265. 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, nos termos do 

artigo 90, §3º do CPC. Honorários na forma pactuada. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de fevereiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1058886-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CARLOS PERIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI OAB - MT21032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FOLADOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1058886-05.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução de título extrajudicial movida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

CARLOS PERIM em desfavor de ADRIANO FOLADOR, já qualificados nos 

autos. As partes resolveram transacionar entre si, conforme termo de ID 

27870515, protocolado e assinado por todos. Os autos vieram conclusos 

É o relatório. Decido. As partes estão devidamente representadas e seus 

advogados têm poderes para transigir, conforme procurações de ID 

27206038 e ID 27870516. Tratando-se de direito disponível e estando as 

partes devidamente representadas, homologo o acordo para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. 

Custas e honorários na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de 

fevereiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018625-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1018625-66.2017.8.11.0041 

SENTENÇA CARLOS ROBERTO LEMES DA SILVA propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 08 

de janeiro de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por CARLOS ROBERTO 

LEMES DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de trânsito - carro x poste, o que foi devidamente confirmado 

pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente 

registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da 

ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À 

medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como 

causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de 

nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro inferior esquerdo computada em 50% e na 

estrutura crânio facial computada em 25% (ID 10151206). Neste caso, 

para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%. Dessa forma, 

50% de 70% corresponde a 35%. Para lesão de órgãos e estruturas 

crânio faciais o percentual é de 100%, dessa forma, 25% de 100% 

corresponde a 25%. Somando as lesões, tem-se o percentual total de 

60%, devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade 

das lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o 

dever de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do 

artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 

11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, 

como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) do valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve 

corresponder a 60% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por CARLOS ROBERTO LEMES DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar 

à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006143-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1006143-86.2017.8.11.0041 

SENTENÇA LUIZA FERREIRA DA CRUZ propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 04 de setembro de 

2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo e ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento da demanda - 

cerceamento de defesa. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A autora apresentou impugnação 

à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por LUIZA FERREIRA DA CRUZ em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da 

Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de falta de 

interesse de agir sob o argumento de que a autora não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Ademais, a ausência de entrega da documentação 

necessária à regulação do sinistro não impede a resolução do feito, em 

razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo com a 

contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Igualmente, a preliminar de 

cerceamento de defesa sob o argumento de que não constam nos autos 

informações sobre o veículo da parte autora não merece prosperar, haja 

vista o entendimento do E. TJMT de que "A AUSÊNCIA de DADOS, na 

petição inicial, acerca do VEÍCULO envolvido no acidente de trânsito não 

caracteriza prejuízo à defesa da seguradora ré, mormente para averiguar 

se houve ou não o recolhimento do seguro DPVAT, uma vez que a falta de 

pagamento do prêmio relativo ao seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). (N.U 

0018306-23.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 

06/06/2016)". Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. A certidão de 

ocorrência apresentada pela autora é suficiente para comprovar a 

ocorrência do sinistro, uma vez que fora lavrado pela equipe que se 

locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, descrição das 

circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da inocorrência do 

acidente registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de 

comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele 

decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato 

narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar 

em ausência de nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no ombro direito computada em 50% (ID 

8647473). Neste caso, para a perda da mobilidade de um dos ombros o 

percentual é de 25%. Dessa forma, 50% de 25% corresponde a 12,5%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da 

lesão. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por LUIZA FERREIRA DA CRUZ em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009590-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AVELINO MIRANDA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1009590-82.2017.8.11.0041 

SENTENÇA ANTONIO AVELINO MIRANDA DE CAMPOS propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 07 

de dezembro de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. 

O autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte 

ré contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir pelo pagamento na esfera administrativa. No 

mérito, sustenta a improcedência do pedido de reembolso de despesas 

médicas, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 
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condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ANTONIO AVELINO 

MIRANDA DE CAMPOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de carência da 

ação pela falta de interesse de agir sob argumento de que já realizou o 

pagamento da indenização ao autor administrativamente, uma vez que o 

adimplemento parcial do seguro não obsta o pleito judicial do complemento 

do valor. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de trânsito - carro x moto, o que foi devidamente confirmado 

pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente 

registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da 

ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À 

medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como 

causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de 

nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro inferior direito computada em 50% (ID 9576910). 

Neste caso, para lesão de membros inferiores o percentual é de 70%. 

Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. No caso, o autor recebeu administrativamente a 

quantia de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Portanto, abatendo a quantia recebida o autor faz 

jus, ainda, ao recebimento de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos) referente ao sinistro ocorrido em 07/12/2016. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Quanto ao pedido de reembolso de despesas 

de assistência médica e suplementares, tenho que o pedido deve ser 

indeferido, haja vista a ausência de comprovação do dispêndio. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ANTONIO 

AVELINO MIRANDA DE CAMPOS em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002472-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAL JOSE MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1002472-55.2017.8.11.0041 

SENTENÇA EDVAL JOSE MOREIRA propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 09 de dezembro 

de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por EDVAL JOSE 

MOREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que 

todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a ausência de 

entrega da documentação necessária à regulação do sinistro não impede 

a resolução do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada 

em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas 

as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras 

provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com 

a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 
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vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no pé direito computada em 25% (ID 6760187). Neste caso, para 

lesão em um dos pés o percentual é de 50%. Dessa forma, 25% de 50% 

corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por EDVAL JOSE 

MOREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018825-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FELIPE DA SILVA TEIXEIRA (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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1018825-10.2016.8.11.0041 Vistos e 

etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da sentença de ID 15617502, 

que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a 

embargante ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, bem como das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 

sucumbência. A embargante sustenta que a decisão contém erro material, 

eis que constou como data do sinistro o dia 07/04/2016, quando a data 

correta do sinistro é 07/04/2014. Assim, pugna pela procedência dos 

embargos de declaração. Não houve contrarrazões. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art.1.022 do Código 

de Processo Civil os embargos de declaração deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou 

omissos. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Da 

análise acurada dos autos e da sentença proferida, verifico que de fato 

ocorreu um equívoco no tocante a data do sinistro, eis que constou como 

sendo 07/04/2016 quando o correto seria 07/04/2014. Desta feita, 

conheço os embargos por tempestivos e no mérito dou-lhes provimento 

atribuindo efeitos modificativos, nos termos do art. 494, II do CPC, para 

corrigir o erro material da sentença de ID 15617502. Com a correção, 

passa a sentença a ter a seguinte redação: " Pelo exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (07.04.2014), nos termos da Súmula 580 do 

STJ.” No mais, mantenho incólume a sentença guerreada. Intimem-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: 1051701-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1051701-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/03/2020 às 11h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

09. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, dia 08 de novembro de 2019. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048650-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1048650-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO CARLOS DE PAULA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 
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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 03/03/2020 às 09h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2019. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000994-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO OAB - MT1679-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000994-07.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Visto. Designo o dia 12/05/2020, 

às 08h30min para audiência de conciliação, que será realizada na Central 

da Conciliação desta Capital, Sala 01. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Com relação ao 

pedido de tutela de urgência, intime-se a parte requerida para se 

manifestar, no prazo de cinco dias. Concedo o pedido de prioridade na 

tramitação do feito, nos termos dos artigos 1048 do CPC e 71 do Estatuto 

do Idoso. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1054634-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA OAB - MT20803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANY RIBEIRO SENABIO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054634-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZITA DA SILVA RÉU: IRANY RIBEIRO SENABIO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Despejo para Retomada por Término de Contrato e Falta de 

Pagamento c/c Pedido de Liminar proposta por ZITA DA SILVA em 

desfavor de IRANY RIBEIRO SENÁBIO, ambos devidamente qualificados 

nos autos, onde alega a autora que é proprietária do imóvel situado na Rua 

Papagaio, n° 08, Quadra 09, Bairro CPA IV – 1ª Etapa, na cidade de 

Cuiabá-MT, que foi locado a ré em 19/11/2009 com vigência de 06 (seis) 

meses, contudo, foi renovado até a data de 01/09/2011. Aduz que, após 

decorrer o prazo do aditivo e de sua prorrogação tentou-se de todas as 

formas pactuar novos valores e prazos com a locatária, o que restou 

infrutífera. Expõe ainda, que a requerida foi notificada para discutir acerca 

de alterações contratuais, bem como, foi oportunizado o prazo de 30 

(trinta) dias para desocupação do imóvel caso não concordasse com tais 

alterações. Requer a concessão de tutela de evidência para que seja 

determinado a expedição do mandado de despejo da requerida. Sobre o 

instituto da tutela de evidência, Fredie Didier Jr. leciona que é necessária a 

“demonstração de que as afirmações de fato estejam comprovadas, 

tornando o direito evidente, o que se presume nas hipóteses do art. 311, 

CPC”. Nesse interim, o art. 311 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da medida, vejamos: Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. E o inciso II do art. 9º 

também do NCPC dispõe: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das 

partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto 

no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses 

de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; Ocorre que na 

hipótese não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

súmula vinculante (inciso II) e não se enquadra na situação do inciso III, 

razão pela qual a sua apreciação se dará após a apresentação da peça 

contestatória. Designo o dia 05/05/2020, às 09h00min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital, Sala 02. 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-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1003071-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DIAS SOARES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELLYN CANEDO VASQUES (REU)

CLEVERSON ESTAEL CRUZ DE SOUZA (REU)
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003071-86.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ARI 

DIAS SOARES FILHO REU: EVELLYN CANEDO VASQUES, CLEVERSON 

ESTAEL CRUZ DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de Despejo c/c 

Pedido de Tutela Antecipada, Cumulada com Cobrança, formulada por ARI 

DIAS SOARES FILHO em desfavor de EVELLYN CANEDO VASQUES e 

CLEVERSON ESTAEL CRUZ DE SOUZA, ambos devidamente qualificados 

nos autos, onde narra o autor que é proprietário de um imóvel comercial 

situado à Avenida Brasil, n° 4640, Sala Térreo T-5, medindo 42 metros 

quadrados, nesta cidade de Cuiabá-MT, que no dia 14/03/2019 as partes 

firmaram contrato de locação, o qual tem por objeto a sala comercial 

descrita. Aduz que a parte ré não realiza o pagamento do aluguel desde 

14/10/2019, estando em atraso do mês de outubro/2019 à janeiro/2020, 

razão pela qual, requere seja concedida a medida liminar de despejo, para 

o fim de que o imóvel seja desocupado no prazo de 15 (quinze) dias. 

Inicialmente insta destacar que as possibilidades de despejo liminar estão 

estabelecidas no art. 59 da Lei nº 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 à 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.” Portanto, para o deferimento do pedido liminar de despejo, 

mostra-se necessário: a) o oferecimento de caução no valor 

correspondente a três meses de aluguel; e b) estar o contrato desprovido 

de quaisquer garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato, quais 

sejam: caução, fiança ou seguro de fiança locatícia. Com efeito, da leitura 

das hipóteses permissivas de concessão de liminar do art. 59, §1º, vê-se 

que o legislador entendeu por urgentes, nos casos de despejo fundado na 

ausência de pagamentos, apenas aqueles contratos desprovidos de 

garantia. É o que se vê das situações expostas nos incisos VII e IX do 

referido dispositivo. A contrario sensu, locatários com contratos 

garantidos na forma do art. 37 da Lei Federal nº 8.245/91 podem 

permanecer nos imóveis até a sentença da ação de despejo. Pois bem. 

Com relação ao caso em tela, verifica-se, no contrato firmando entre as 

partes (ID. 28408847 e 28408875), que se trata de locação para fim 

comercial com vigência inicialmente fixada pelo prazo de 12 (doze) meses, 

a partir de 13 de março de 2019 (Cláusula 39ª). Entretanto, a hipótese em 

apreço não se enquadra em nenhuma hipótese legal para a concessão de 

liminar de despejo, tendo em vista que, consoante se afere do contrato 

supracitado, há previsão de garantia, na modalidade de fiança (Cláusula 

30ª), situação que, em princípio, obsta a concessão da liminar. A 

propósito, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA. A antecipação de 

tutela tem como requisitos para a sua concessão a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Hipótese em que não estão 

preenchidos os requisitos necessários à antecipação de tutela. Contrato 

locatício está garantido por fiança, o que, em princípio, inviabiliza a 

concessão da liminar postulada, na forma do art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 

8.245/91. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento 

Nº 70074827718, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 27/09/2017). Ademais, anoto, por 

fim, que a tutela provisória postulada pela parte autora não busca 

abranger situação sobre a qual a lei especial foi omissa, mas situação 

sobre a qual a lei especial deixou clara a negativa de liminar. Com essas 

considerações, não preenchidos os requisitos para o deferimento liminar 

INDEFIRO a antecipação de tutela. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 12/05/2020 às 

08h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002287-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GAUDENCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002287-12.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOAQUIM GAUDENCIO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Visto etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Tutela de 

Urgência c/c Dano Moral ajuizada por JOAQUIM GAUDENCIO em desfavor 

de ÁGUAS CUIABÁ S/A, afirmando que é usuário dos serviços de 

fornecimento de água prestado pela requerida e que recebeu cobranças 

emitidas pela mesma, com vencimento em outubro e novembro de 2019, 

nos valores de R$ 812,04 (oitocentos e doze reais e quatro centavos) e 

R$ 411,46 (quatrocentos e onze reais e quarenta e seis centavos) 

respectivamente, o que não condiz com sua realidade. Requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja determinada a ré a se 

abster de suspender o fornecimento de água no imóvel, bem como, que se 

abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se pelo documento de Id. 

28204593 e 28204594, que a ré emitiu faturas em 2018 e 2019 nos 

valores de R$ 62,00 (sessenta e dois reais), R$ 74,00 (setenta e quatro 

reais), R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), etc., mas efetuou cobranças 

referentes aos meses de outubro e novembro de 2019, nos valores de R$ 

812,04 (oitocentos e doze reais e quatro centavos) e R$ 411,46 

(quatrocentos e onze reais e quarenta e seis centavos), ou seja, 

percebe-se a existência, nessa análise sumária, de alguma irregularidade, 

consequentemente a probabilidade do direito. Por outro lado, é notória a 

urgência do pedido, vez que o corte da água acarreta excessivos 

prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da 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] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada para determinar a requerida a se abster de suspender o 

fornecimento de água no imóvel em razão das faturas dos meses de 

outubro e novembro de 2019, no valores de R$ 812,04 (oitocentos e doze 
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reais) e R$ 411,46 (quatrocentos e quarenta e seis), bem como, se 

abstenha de inserir o nome da requerente nos órgãos de proteção de 

crédito, acerca do débito aqui discutido, e já tiver realizado a inscrição 

proceda imediatamente a sua exclusão, sob pena de multa. Para não 

ensejar desiquilíbrio, vez que o serviço foi prestado, deverá a parte autora 

efetuar o depósito judicial sobre cada mês discutido, no valor da média 

das três últimas faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no 

prazo de cinco dias. Autorizo desde já o levantamento pela parte ré. 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 a produção das provas, nos termos do 

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

inversão do ônus da prova, devendo a ré apresentar a relação dos 

protocolos de ligações/reclamações efetuadas pelo autor. Designo o dia 

11/05/2020, às 09:00 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na Central da Conciliação desta Capital, na sala 06. 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 NCPC, 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. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000516-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE DAMAZIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDINO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000516-96.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARILCE DAMAZIO DA SILVA REQUERIDO: JOSE CLAUDINO PEREIRA 

DOS SANTOS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 19/05/2020 às 09h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003104-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GILBERTO DIEL OAB - 422.669.399-04 (REPRESENTANTE)

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJENANE ALBERNAZ RONDON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1003104-76.2020.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: PAULO GILBERTO DIEL REQUERIDO: DJENANE 

ALBERNAZ RONDON Vistos etc. Trata-se de Ação de Reintegração de 

Posse de Bens Móveis proposta por PAULO GILBERTO DIEL em fase de 

DJENANE ALBERNAZ RONDO FRANCIO, todos devidamente qualificados 

nos autos. Sustenta o autor que é proprietário de um TRATOR modelo MF 

5275, com 75 cv de potência, série n°. 527061991, ano de fabricação 

2002, Nota Fiscal n°. 059.622, e de um PULVERIZADOR AGRÍCOLA DE 

BARRAS COM FAIXA APLICAÇÃO 18 METROS, marca jacto, série n°. 

1158182, ano de fabricação 2002, Nota Fiscal n°. 059.583, os quais foram 

arrendados através de contrato verbal nos idos de 2016 ao Sr. Claudino 

Hoffmann da Silva, que por sua vez, foi sucessivamente prorrogado até o 

ano de 2019. Aduz que em razão da inadimplência do Sr. Claudino 

Hoffmann da Silva, o demandante solicitou a devolução dos maquinários 

arrendados, todavia, este informou que os referidos bens estavam retidos 

na fazenda da demandada, como forma de garantia pelo não pagamento 

do “Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento Rural”, firmado 

entre o Sr. Claudino e a Requerida. Assevera que os bens móveis do 

Requerente encontram-se apreendidos na sede do imóvel rural 

denominado Fazenda Estrela de Ouro, de propriedade da Requerida, 

situado no município de Nobres -MT, registrada sob o CRI n°. 109. Assim, 

pugna pela concessão de tutela de urgência para ser reintegrada na 

posse dos bens identificados. Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. In casu, o autor pleiteia pela reintegração de posse dos bens 

móveis indicados na exordial, objeto do alegado contrato verbal de 

arrendamento firmado com o terceiro Sr. Claudino Hoffmann da Silva. Na 

hipótese, não se vislumbra a apontada probabilidade do direito, uma vez 

que, em cognição sumária, não ficou sequer comprovado à aludida 

locação dos bens ao terceiro Sr. Claudino Hoffmann da Silva, que não faz 

parte da lide, o qual teria utilizado o maquinário para cultivar a área por ele 

arrendado da requerida. Assim sendo, inexistindo qualquer prova da 

relação jurídica com o terceiro e, consequentemente, com a requerida, 

tem-se que não há como acolher o pedido de tutela de urgência baseado 
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apenas nos relatos do autor na inicial, ou seja, o feito demanda dilação 

probatória, o que impõe oportunizar o contraditório à parte adversa. Além 

disso, a propósito da matéria em exame, o art. 561 da legislação 

processual em vigor elenca os requisitos necessários à 

reintegração/manutenção de posse: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - 

a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No 

caso em tela, em que pese defenda a negativa do Réu quanto à devolução 

dos maquinários, o autor não indicou a data do esbulho e a petição inicial 

veio desacompanhada da notificação que se reporta ao inadimplemento do 

réu. Assim, a demonstração da ocorrência da notificação constitui 

requisito essencial para a identificação do interesse processual, sem o 

que não é possível identificar a presença da probabilidade do direito 

afirmado. Com essas considerações, analisadas as alegações e 

documentação apresentada, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 19/05/2020 às 12h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação 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)

 

Impulsionamento por certidão Diligência do oficial de justiça: 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 efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias. 

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: 0000483-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA THISEN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO OAB - MS10766-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 483-65.2016.811.0041. (1078416) Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS ajuizada por ADRIANA THISEN em face de MRV 

PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA, devidamente qualificados nos 

autos, alegando em síntese que, firmou junto a ré Contrato Particular de 

Promessa de Compra e Venda de imóvel , para aquisição de 

empreendimento denominado Parque Chapada dos Montes, nº. 406, bloco 

E, tendo fixado como previsão para entrega para 24 meses (Agosto 

2014), contudo, fora entregue somente em Abril/2015, razão pela qual 

busca indenização pelos prejuízos causados (pagamento de multa 

contratual e danos morais). Com a inicial juntou documentos fls. 26/67. 

Devidamente citada, a promovida apresentou contestação às fls. 94/132. 

A parte autora impugnou a contestação às fls. 134/147, rechaçando os 

argumentos contestatórios, reiterando os pedidos iniciais. Intimadas a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, as partes se 

mantiveram inertes. É o relatório. Decido. Assinala-se que a análise do 

feito se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, VII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: VII - as preferências 

legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.” 

(Destaquei). Conforme consignado, a ação foi ajuizada em decorrência do 

atraso na entrega do imóvel que a requerida vendeu à (s) parte (s) 

promovente (s). Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e 

venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades 

imobiliárias, se submetem a legislação consumerista, consoante 

entendimento do STJ, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor 

atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se 

obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão 

em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. 

Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg 

no AREsp n. 120.905/SP,3ª Turma,Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 

06.05.2014 – negritei) É patente que a relação havida entre os litigantes é 

relação de consumo, pois se enquadram no conceito de consumidor e 

fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, 

a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do 

Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e 

proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre 

fornecedor/consumidor. Nesse passo, a legislação brasileira, além da 

doutrina e da jurisprudência, tratou do tema vulnerabilidade do consumidor, 

adotando a Teoria Finalista Mitigada. Nas palavras da jurista Eliane M. 

Octaviano Martins: “Inobstante serem detectados inúmeros entendimentos 

diversos acerca do exato alcance do conceito de vulnerabilidade, 

prepondera a exegese que sustenta dever ser a vulnerabilidade 

compreendida no sentido técnico, jurídico e socioeconômico”. Sendo 

assim, identificada a relação consumerista, bem como identificados os 

seus componentes, evidente simbiose entre caso concreto e legislação 

consumerista correspondente. Pretende a parte autora, ser indenizada a 

título de danos morais e materiais - referente a taxa de corretagem, mora 

pelo atraso, bem como inversão da multa contratual por inadimplemento 

contratual. Verifica-se que as partes celebraram contrato de compra e 

venda, objetivando obter bem imóvel para entrega futura de unidade 

autônoma, no qual foi previsto a conclusão do empreendimento para 24 

meses a partir da assinatura do contrato de financiamento (6.1 fls. 47/v) 

acrescidos mais 180 (cento e oitenta) dias para entrega das chaves – 

(cláusula quinta fls. 37). Visto isso, pelo que se denota dos autos, há 
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cláusula de tolerância prevista no contrato firmado entre as partes, a qual 

prorroga o prazo de entrega do imóvel por mais 180 (cento e oitenta) dias, 

vide Quadro Resumo do contrato. Nesta esteira, a previsão de 

prorrogação da entrega da obra por até 180 (cento e oitenta dias), 

afigura-se lícita, uma vez que estabelecida de forma proporcional. Digo 

isso, porque é de conhecimento público e notório que a construção civil 

envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, 

inadimplência, entre outros, sendo razoável, repiso, a prorrogação do 

prazo de entrega de 180 (cento e oitenta dias), tendo em vista a 

dificuldade na definição exata do término da obra, mormente no caso 

vertente que envolve inúmeras unidades autônomas. Neste sentido, 

verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

COBRANÇA ABUSIVAC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE 

ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - 

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CLÁUSULA QUE PREVÊ 

PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PEDIDO DE ABSTENÇÃO 

DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA - QUESTÃO AINDA NÃO 

APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISUM MANTIDO – 

RECURSO NÃO PROVIDO. A cláusula firmada no contrato estipulando 

prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é 

abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com 

inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente 

convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer 

dentro desse período...”. (TJMT, RAI n. 76.393/2014, 4ª Câm. de Direito 

Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.07.2014 – negritei) 

Veja que a lei 4.591/64, regente da matéria afeta aos condomínios e as 

incorporações imobiliárias, legitima a previsão contratual de prazos e 

prorrogações, in litteris: “Art. 48. A construção de imóveis, objeto de 

incorporação nos moldes previstos nesta Lei poderá ser contratada sob o 

regime de empreitada ou de administração conforme adiante definidos e 

poderá estar incluída no contrato com o incorporador (VETADO), ou ser 

contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor. (...) § 2º Do 

contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e 

formas de sua eventual prorrogação”. Ainda nessa esteira, considerando 

que o início do prazo se deu em 05.10.2012 fls. 61 com a assinatura do 

contrato, tinha a requerida até Abril de 2015 para comprovar a efetiva 

entrega do bem, que, conforme se vê das fls. 62, foi entregue em 

23.04.2015, ou seja, no prazo estipulado, logo, inexiste descumprimento 

contratual por parte dos promitentes-vendedores quanto à entrega e 

imissão na posse. Inexistindo atraso, não há se falar em indenização. A 

propósito: ““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA - 

DECORRENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ATRASO NÃO 

VERIFICADO – INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – FINANCIAMENTO NOVO CONTRATO – 

ABUSIVIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de financiamento de imóvel 

residencial celebrado por todas as partes interessadas, promitente 

comprador, promitente vendedor e agente financeiro, que em cumprimento 

a disposição do compromisso anteriormente firmado; configura um novo 

contrato, no qual é estipulado o novo prazo para a entrega do imóvel, deve 

ser desconsiderado o prazo inicialmente fixado no contrato de promessa 

de compra e venda anteriormente realizado entre o consumidor e a 

construtora. De forma que, respeitado o prazo fixado no contrato de 

financiamento imobiliário, não houve atraso na entrega do imóvel, portanto, 

inexiste direito à indenização por dano material e ou moral”. (Ap 

156051/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ATRASO ENTREGA DE IMÓVEL. NÃO 

COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. DANOS 

MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. I - Estabelecido no 

contrato de compra e venda de imóvel, firmado entre as partes, a 

possibilidade de alteração do prazo de entrega do bem consoante 

previsão lançada no contrato de financiamento, bem como a prorrogação 

do termo, e observados ditames do art.6º do CDC, descabe alegação de 

abusividade da pactuação. II – Também não é abusiva a cláusula 

contratual que, fixada de forma clara e compreensível, prevê a 

prorrogação do prazo previsto para entrega do imóvel em 180 dias, ainda 

que sem justificativa específica. III - restando demonstrado que a entrega 

do imóvel se deu dentro do prazo avençado, não há que se falar em 

atraso que justifique a condenação da empresa construtora aos danos 

materiais e morais apontados na inicial.” (TJMG, Apelação Cível 

1.0024.12.270943-9/002, Relator(a): Des.(a) JOÃO CANCIO, 18ª Câmara 

Cível, julgamento em 02/02/2016, publicação da súmula em 16/02/2016). 

Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM PERDAS E DANOS, DANO 

MORAL (...). INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. 

NOVO PRAZO DE CONSTRUÇÃO. Se no contrato de financiamento 

celebrado por todas as partes interessadas ficou estipulado novo prazo 

para a entrega do imóvel, deve ser desconsiderado o prazo inicialmente 

fixado no contrato de promessa de compra e venda anteriormente 

realizado entre o consumidor e a construtora. DANOS MORAIS. 

INOCORRÊNCIA. Inexistindo situação excepcional devidamente 

comprovada nos autos, o atraso na entrega do imóvel prometido, por si só, 

não gera direito à indenização por danos morais. No caso concreto, 

sequer houve atraso na conclusão da obra, motivo pelo qual deve ser 

mantida sentença neste ponto. (...).” (TJ/RS, Apelação Cível Nº 

70065481228, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Des. MARCO ANTONIO 

ANGELO, Julgado em 17/12/2015). Destaquei. Pelo exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), já se fazendo observar a regra do artigo 85, 

§§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, sendo que ficará isenta das 

custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

e terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. P. R. I. 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, 03 de 

Dezembro de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024552-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA (AUTOR(A))

ANGELO JOAO MENEGUZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO (REU)

ROSA MARIA ORTIZ DE ALMEIDA CAMARGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT12721-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Impulsiono os autos: "Intimando-se as partes 

para depositá-los, na fração de 50% para cada, no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta por 

cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º)." Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003950-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE MARIA DE ARAUJO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003950-93.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOANICE MARIA DE ARAUJO QUEIROZ REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de processo distribuído 

em sede de plantão judicial, em que foi proferida decisão que deferiu o 

pedido de antecipação de tutela. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 02/06/2020 às 12:30 horas 

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). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053433-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESADI FARES (AUTOR(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: 1053433-29.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MESADI FARES REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos etc. Trata-se de processo distribuído em sede de plantão 

judicial, em que foi proferida decisão que deferiu o pedido de antecipação 

de tutela. Recebo o presente feito pelo procedimento comum. Defesa já 

apresentada ao ID n. 28726335. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 02/06/2020 às 13:00 

horas nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Ficam as partes intimadas na 

pessoa de seus advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se a 

Defensoria Pública da audiência, bem como para manifestar-se acerca da 

contestação. 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). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052033-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR BENEDITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ELENIR MATTEI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052033-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSMAR BENEDITO DOS SANTOS, ELENIR MATTEI REU: CAIXA 

SEGURADORA S/A Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que o autor pugna 

pelo deferimento da concessão de justiça gratuita, alegando não possuir 

condições de arcar com os ônus processuais. Contudo, se faz 

necessário para a análise, a juntada aos autos de documentos 

comprovem que o mesmo não tem condições de arcar com as custas e 

honorários do processo. Assim, não resta outra a alternativa a não ser a 

INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione aos autos documentos que corroborem com a sua alegação de 

hipossuficiência econômica. Intime-se. Cumpra-se, após volvam-me os 

autos conclusos. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054982-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGINALDO GALDINO DELGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054982-74.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO REGINALDO GALDINO DELGADO REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que o autor pleiteia pelo deferimento da 

concessão de justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar 

com os ônus processuais. Contudo, se faz necessário para a análise, a 

juntada aos autos de documentos comprovem que o mesmo não tem 

condições de arcar com as custas e honorários do processo. Assim, não 

resta outra a alternativa a não ser a INTIMAÇÃO da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos documentos que 

corroborem com a sua alegação de hipossuficiência econômica. Intime-se. 

Cumpra-se, após volvam-me os autos conclusos. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053280-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FARIA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1053280-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA FARIA ALVES REU: SERGIO RICARDO DE ALMEIDA Vistos etc. 

Trata-se Incidente de Restauração de Autos, onde ADRIANA FARIA 

ALVES pretende ver restaurado o processo nº 43758-06.2012.811.0041 - 

código 789732, em fase de cumprimento de sentença, que move em face 

de SERGIO RICARDO. Inicialmente, considerando que o feito encontra-se 

em fase de cumprimento de sentença, determino que a secretaria proceda 

com a materialização e juntada das petições, dos documentos, das 

certidões e dos despachos/decisões/sentença disponíveis nos Sistemas 

PEA e APOLO. CITE-SE a parte executada para, querendo, contestar o 

pedido no prazo de 5 (cinco) dias, cabendo-lhes exibir as cópias, as 

contrafés e as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em 

seu poder, conforme o disposto no art. 714 do Código de Processo Civil. 

Por fim, certifique-se no sistema informatizado do processo extraviado o 

início deste procedimento, inclusive com referência à nova numeração, 

fazendo lançar o arquivamento do feito, para baixa no relatório estatístico, 

evitando-se duplicidade de demanda, e aumento de estoque 

desnecessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033263-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A G R REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGE LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033263-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): A 

G R REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP REU: ARGE LTDA. 

Vistos etc. O feito foi remetido a este juízo em razão dos autos n. 

1028097-91.2017.8.11.0041, motivo pelo qual determino a associação dos 

feitos. Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. 

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1056393-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GASPAR TOCCHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SARUBBI MERCANTE OAB - 380.208.218-48 (PROCURADOR)

RICARDO OMENA DE OLIVEIRA OAB - SP295449 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056393-55.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FELIPE GASPAR TOCCHINI PROCURADOR: THAIS SARUBBI MERCANTE 

REU: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Vistos etc. 

Inicialmente verifica-se que a prova até aqui produzida evidencia o direito 

afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui documentos com 

eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos 

legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para 

determinar que a demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, 

fixado o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do 

pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno cumprimento 

do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não 

havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 

1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056334-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANDA METAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO PARDAL OAB - SP134648 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

MARCOS ROSENDO DA SILVA (EXECUTADO)

CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056334-67.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANANDA METAIS LTDA EXECUTADO: SISAN ENGENHARIA LTDA, 

CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO, MARCOS ROSENDO DA SILVA 

Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001591-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR COCATTO (EXEQUENTE)

PEDRO COCATTO FILHO (EXEQUENTE)

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO (EXEQUENTE)

DILMAR DAL BOSCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001591-44.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DILMAR DAL BOSCO, JOSEMAR COCATTO, PEDRO COCATTO FILHO, 

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO EXECUTADO: FIDES HOLDING 

PATRIMONIAL S.A. Vistos etc. Considerando que a autocomposição é 

premissa fomentada a luz da nova lei processual, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 02/06/2020 às 10h30min. Ficam as partes intimadas 

pelos seus respectivos procuradores. No mais, 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 
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porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá- 

MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043696-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NOVA ALIANCA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043696-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NOVA ALIANCA REU: 

CLARO S.A. Vistos etc. Recebo o presente feito pelo procedimento 

comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 02/06/2020 às 11h00min, nos termos do artigo 

334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060256-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DO SONO DE MATO GROSSO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060256-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLINICA DO SONO DE MATO GROSSO LTDA - EPP REU: AGEMED SAUDE 

S/A Vistos etc. Os autos vieram conclusos em razão do petitório ID: 

29111836, no qual o autor requer que a citação da requerida seja 

realizada por meio de Carta de Citação com Aviso de Recebimento. Assim, 

DEFIRO o pedido do autor e DETERMINO que seja expedida Carta de 

Citação e Intimação, para determinar que a demandada, pague à parte 

autora, a quantia pleiteada, fixado o prazo de 15 (quinze) dias para 

cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a 

parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na hipótese 

de oportuno cumprimento da obrigação (CPC, art. 701, § 1º). Cumpra-se. 

Intime-se. Cuiabá-MT SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039331-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(EXEQUENTE)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXEQUENTE)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

POLYANA MARCELA PINCEGHER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039331-02.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, CUIABA 

PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES 

LTDA, CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING, BR 

MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 EXECUTADO: 

POLYANA MARCELA PINCEGHER Vistos etc. Cite–se a parte executada 

para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze), contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, 

art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054811-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKYPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATIAS RAMOS FISCHEL OAB - RS82185 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVA AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE RECEPTIVO EIRELI ME - ME 

(REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054811-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SKYPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA REU: NATIVA AGENCIA DE VIAGEM 

E TRANSPORTE RECEPTIVO EIRELI ME - ME Vistos etc. Recebo o presente 

feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 02/06/2020 às 12h00min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 
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Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049225-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR MESQUITA - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049225-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEMAR MESQUITA - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA REU: 

LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO Vistos etc. Recebo o presente 

feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 02/06/2020 às 11h30min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011414-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE NUNES DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011414-31.2019.8.11.0001. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIZABETE NUNES DE ARAUJO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - 

ME, ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME Vistos etc. Inicialmente, verifica-se 

que a autora pleitea pelo deferimento da concessão de justiça gratuita, 

alegando não possuir condições de arcar com os ônus processuais. 

Contudo, se faz necessário para a análise, a juntada aos autos de 

documentos comprovem que o mesmo não tem condições de arcar com as 

custas e honorários do processo. Assim, não resta outra a alternativa a 

não ser a INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacione aos autos documentos que corroborem com a sua 

alegação de hipossuficiência econômica. Intime-se. Cumpra-se, após 

volvam-me os autos conclusos. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059531-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REU)

CREDILEGIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059531-30.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODENIL RODRIGUES DE ALMEIDA REU: CREDILEGIS, COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS 

PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que o autor pleitea pelo deferimento da 

concessão de justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar 

com os ônus processuais. Contudo, se faz necessário para a análise, a 

juntada aos autos de documentos comprovem que o mesmo não tem 

condições de arcar com as custas e honorários do processo. Assim, não 

resta outra a alternativa a não ser a INTIMAÇÃO da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos documentos que 

corroborem com a sua alegação de hipossuficiência econômica. Intime-se. 

Cumpra-se, após volvam-me os autos conclusos. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004203-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MAURO DA GUIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004203-81.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS MAURO DA GUIA FERREIRA REU: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE 

SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Vistos etc. Trata-se de ação 

tipicamente indenizatória. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Nesse seguimento, de acordo 

com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, 

redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Portanto, 

cabe ao magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de 

garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente 

não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 
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sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO 

DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002880-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CANDIDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA (REU)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

EVANDRO LOUREIRO BORBA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO OAB - MT15556-O (ADVOGADO(A))

LUCAS DIAS DE CAMPOS OAB - MT16929-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0002880-97.2016.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDIA CANDIDO DE SOUZA REU: CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA, EVANDRO LOUREIRO BORBA, EMILIA GLORIA 

REINERS LOUREIRO BORBA Vistos etc. Considerando a informação da 

autora relativa ao financiamento habitacional junto à Caixa Econômica 

Federal, é latente o interesse da CEF no caso de rescisão do contrato, 

razão pela qual determino a sua intimação, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste eventual interesse na lide. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

13 de Fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003361-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM (REQUERIDO)

JOAO LUIS DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003361-04.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I 

REQUERIDO: JOAO LUIS DE AMORIM, JOSINETE DA SILVA AMORIM Vistos 

etc. Recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

02/06/2020 às 09h30min, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004941-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004941-69.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ALLIANZ SEGUROS S/A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 02/06/2020 às 08h30min, 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003947-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO DE ENSINO INTEGRAL SEMENTINHA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003947-41.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: COLEGIO 

DE ENSINO INTEGRAL SEMENTINHA LTDA - ME Vistos etc. Cite–se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003182-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO MOZART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ JORGE BUDIB (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003182-70.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDIFICIO MOZART REQUERIDO: JUAREZ JORGE BUDIB 

Vistos etc. Recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos 

do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o 

dia 02/06/2020 às 08h30min, 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003431-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MASCARENHAS GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003431-21.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: WELLINGTON MASCARENHAS GASPAR REQUERIDO: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem 
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pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Portanto, 

cabe ao magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de 

garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente 

não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057888-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANECAP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA (REU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057888-37.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANECAP REU: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA Vistos etc. 

Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das 

custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação 

do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias 

devidamente pagas, sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo 

Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060041-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR OAB - MT0010884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MÁRCIO WANDERLEI DE LIMA BRUSCHI (EXECUTADO)

MARCELO VANDERSON BRUSCHI (EXECUTADO)

M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060041-43.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. EXECUTADO: M 

M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, MARCELO 

VANDERSON BRUSCHI, MÁRCIO WANDERLEI DE LIMA BRUSCHI Vistos 

etc. Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das 

custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação 

do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias 

devidamente pagas, sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo 

Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005025-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO PAULO STUDIUM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLONILSE IZABEL BONATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

1010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005025-70.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO PAULO STUDIUM EXECUTADO: 

CLONILSE IZABEL BONATTO Vistos etc. Verifica-se que a ação foi 

distribuída sem o devido recolhimento das custas do Estado de Mato 

Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa 

de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou 

apresentar a guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as 

penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 

844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060447-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060447-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALLIANZ SEGUROS S/A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 02/06/2020 às 09h30min, 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1062126-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C KIRCHHEIM EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECOPAPER CUIABA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062126-02.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

C KIRCHHEIM EIRELI - ME EXECUTADO: ECOPAPER CUIABA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PAPEL LTDA - EPP Vistos etc. Inicialmente, observa-se na 

exordial que o autor pugna pelo parcelamento das custas processuais, 

assim, com base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e §7° do CNGC, 

DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais em até 06 

(seis) prestações. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher a primeira parcela das custas 

processuais, devendo comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, 

até a quitação final da guia de custas e taxa judiciária. No mais, CITE-SE a 

parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000065-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))
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PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROJANES STELLATO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000065-71.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: 

PETROJANES STELLATO FILHO Vistos etc. Cite–se a parte executada 

para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze), contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, 

art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061631-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MGM COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS PERSONALIZADOS LTDA - 

ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA OAB - MT7276-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE CRISTINA DA SILVA - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061631-55.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MGM COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS PERSONALIZADOS LTDA - 

ME REU: JANE CRISTINA DA SILVA - ME Vistos etc. Recebo o presente 

feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 02/06/2020 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1062320-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME ANTONIO MENEGON (EXECUTADO)

CARTEIRA DE IDENTIDADE (EXECUTADO)

AUTO POSTO PANTANAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062320-02.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

EXECUTADO: AUTO POSTO PANTANAL LTDA, JAIME ANTONIO 

MENEGON, CARTEIRA DE IDENTIDADE Vistos etc. Cite–se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004444-55.2020.8.11.0041

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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004444-55.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Verifica-se que a 

ação foi distribuída sem o devido recolhimento das custas do Estado de 

Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação do requerente, na 

pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, 

sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 

844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044448-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044448-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recolhidas 

as custas, recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos 

do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o 

dia 02/06/2020 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 
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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

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0007947-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA FELIX DOS SANTOS OAB - 176.409.381-04 (REPRESENTANTE)

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

Outros Interessados:

VALDEMIR FERREIRA DE ALMEIDA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

GERSON JOAQUIM DE MACEDO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

DIOGA FLORES FELIX (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

BRIZIDA LOURENCA DE MESQUITA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Processo nº. 7947-43.2016.811.0041. (1094051). Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE USUCAPIÃO POR ABANDONO FAMILIAR interposta por MARIA 

FELIX em desfavor de ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando que contraiu matrimonio com o requerido 

em meados de 1983, adquirindo na constância do casamento um imóvel, o 

qual usa atualmente como sua morada, contudo, relata que desde 2006 se 

encontram separados e o requerido desaparecido, por ter abandonado o 

lar, razão pela qual ajuizou a presente ação para se ver consolidada na 

propriedade do bem. Instruiu a inicial com documentos fls. 10/31. 

Devidamente citados, os representantes das Fazendas Estadual e 

Municipal nada manifestaram, assim como o requerido (fls. 54). A União 

manifestou desinteresse no imóvel objeto da lide. (fls. 53). Os confinantes, 

devidamente citados, também não apresentaram resistência. Contestação 

por Negativa Geral às fls. 60/61 dos réus ausentes, incertos e eventuais 

interessados. A parte autora impugnou a contestação fls. 63/65. É o 

relatório. Decido. Registra-se que a análise do feito se enquadra na 

hipótese prevista no caput do artigo 12 do Código de Processo Civil 

Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) Conforme relatado, trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

interposta por MARIA FELIX em desfavor de ERNESTO PINHEIRO DOS 

SANTOS, devidamente qualificados nos autos, alegando que contraiu 

matrimonio com o requerido em meados de 1983, adquirindo na constância 

do casamento um imóvel, o qual usa atualmente como sua morada, 

contudo, relata que desde 2006 se encontram separados e o requerido 

desaparecido, por ter abandonado o lar, razão pela qual ajuizou a 

presente ação para se ver consolidada na propriedade do bem. In casu, a 

autora ingressou em juízo com ação de usucapião na modalidade especial 

urbano, prevista no art. 1.240 do CC, contudo, a realidade fática trazida 

nos autos evidencia que a pretensão deve ser regulamentada pela norma 

esculpida no art. 1.238 do CC, que prevê a modalidade de usucapião 

extraordinária. Tal conduta não acarreta uma decisão ultra petita e nem 

fere os Princípios da Imparcialidade, Adstrição ou Congruência, por conta 

do brocardo "da mihi factum, dabo tibi jus" (dai-me o fato que te dou o 

direito). Assim, o Juiz pode decidir utilizando-se do Princípio Jura Novit 

Curia, (o Juiz Conhece o Direito), adequando o fato ao direito, sem ferir 

nenhum Princípio inerente a sua investidura. A Corte Superior já decidiu 

que "cabe exclusivamente ao julgador a aplicação do direito à espécie, 

fixando as conseqüências jurídicas diante dos fatos narrados pelas 

partes consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit 

curia" (EDclno REsp 472.533/MS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ 

26.09.2005). Somado a isso, temos pela possibilidade da fungibilidade das 

modalidades de usucapião e, dessa forma, o acolhimento em sede 

recursal de espécie diversa da tratada inicialmente desde que 

preenchidos os novos requisitos, tendo em vista a inexistência de 

incompatibilidade de ritos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO NA MODALIDADE 

USUCAPIÃO ORDINÁRIO – FUNGIBILIDADE – POSSIBILIDADE - RITOS 

IDÊNTICOS – TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO – PRECEDENTES DESTA 

CORTE - PREECHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.242 DO 

CÓDIGO CIVIL - PROVAS ACOSTADAS NO CADERNO PROCESSUAL QUE 

DEMONSTRAM O JUSTO TÍTULO, O ANIMUS DOMINI, A BOA-FÉ E A 

POSSE MANSA E PACÍFICA POR 10 (DEZ) ANOS ININTERRUPTOS – 

AUSÊNCIA DE ÓBICE DOS CONFINANTES - SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – À UNANIMIDADE. (Apelação Cível nº 

201900819862 nº único0000714-14.2015.8.25.0017 - 2ª CÂMARA CÍVEL, 

Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. 

Lima - Julgado em 06/08/2019). (TJ-SE - AC: 00007141420158250017, 

Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 

06/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL) APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL – 

AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – CONVERSÃO NA 

MODALIDADE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – TEORIA 

DA SUBSTANCIAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PRESCRITOS 

NO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS ACOSTADAS NO 

CADERNO PROCESSUAL QUE DEMONSTRAM A POSSE MANSA E 

PACÍFICA POR 18 (DEZOITO) ANOS ININTERRUPTOS - SENTENÇA 

IRRETOCÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO 

UNÂNIME. I - Para a declaração do usucapião extraordinária prevista no 

artigo 1.238 do Código Civil é necessária a demonstração inequívoca da 

posse mansa, pacífica e ininterrupta durante o período mínimo temporal 

legalmente exigido, (entre os anos de 1992 a 2010) pelo que logrou êxito a 

parte autora ao comprovar suas alegações. II - In casu, a demandante se 

desincumbiu de provar o exercício efetivo da posse mansa e pacífica 

durante o lapso temporal declarado. De igual forma, demonstrou o animus 

domin i  ex ig ido .  (Ape lação Cíve l  n º  201400710765  nº 

único0002805-05.2011.8.25.0054 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça 

de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 08/09/2015). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO (ART. 183 DA CF E 

ART. 1.240 DO CC). NÃO PREENCHIMENTO DO LAPSO TEMPORAL DA 

POSSE PESSOAL E PARA FINS DE MORADIA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE 

USUCAPIÃO DIVERSO DO PEDIDO DA INICIAL. ADEQUAÇÃO DOS FATOS 

AO DIREITO. FUNGIBILIDADE ENTRE AS MODALIDADES DE USUCAPIÃO. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.238, CAPUT E 1.242, 

CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação 

Cível nº 201800701588 nº único0000286-65.2015.8.25.0006 - 1ª CÂMARA 

CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Osório de Araújo 

Ramos Filho - Julgado em 12/03/2018) Sendo admitida a conversão de 

modalidades, passemos a análise acerca do preenchimento dos requisitos 

exigidos pela legislação cível. Vejamos: Cuida-se a usucapião de uma das 

formas de aquisição de bem imóvel previstas na legislação brasileira, em 

especial no Código Civil e na Constituição Federal. Diversas são as 

modalidades existentes de usucapião, entre elas: a) a usucapião ordinária 

(art. 1.242 CC); b) usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC); c) 

usucapião constitucional ou especial rural (art. 191, caput, da CF e art. 

1.239 do CC); d) usucapião constitucional ou especial urbana (art. 183 da 

CF e 1.240 do CC), e) usucapião especial urbana coletiva e; f) usucapião 

especial indígena. Dispõe o artigo 1.238 do Código Civil: “Art.1.238. Aquele 

que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu 

um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e 

boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual 

servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez 

anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia 

habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”. 

Sabe-se que, o usucapião constitui-se um modo de adquirir o domínio da 

coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo 

lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para 

esse fim. Na definição de Caio Mário da Silva Pereira, in "Instituições de 

Direito Civil", Forense, 4ª ed., v. 4, p. 119, constitui o usucapião: "A 

aquisição da propriedade ou outro direito real pelo decurso do tempo 

estabelecido e com a observância dos requisitos instituídos em lei”. Flávio 

Tartuce, em seu Manual de Direito Civil, ensina que: “(...) dispõe o art. 

1.243 do atual Código Civil que o possuidor pode, para o fim de contar o 

tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos 

seus antecessores (art.1.207), contando que todas elas sejam contínuas, 

pacíficas e, nos caso do art. 1.242, com justo título e de boa fé”. Com 

efeito, ficou comprovada a posse alegada e seu efetivo exercício, há mais 
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de 15 (quinze) anos, com animus domini e sem oposição, mansa e 

pacífica, ficando preenchidos os requisitos para pleitear o usucapião. Não 

houve Contestação das Fazendas Públicas tampouco dos confinantes, 

que somente apresentaram contestação por negativa geral, O requerido 

não se opôs a pretensão, pois, mesmo citado, sequer apresentou defesa. 

Tal fato, por si só, já seria o bastante para reconhecer o alegado animus 

domini, requisito indispensável ao reconhecimento da prescrição 

aquisitiva. Neste sentido: “APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. 

POSSE QUALIFICADA E ANIMUS DOMINI. A comprovação dos requisitos 

legais, consubstanciados na posse qualificada pela prolongada passagem 

do tempo, acrescida do conteúdo volitivo do “animus domini”, além da 

aparência de dono e reconhecimento de terceiros do exercício fático 

sobre a coisa, conduzem ao deferimento do pedido de usucapião, com a 

declaração judicial do domínio sobre o imóvel usucapiendo. Prova oral e 

documental suficientes a infirmar convencimento da pretensão 

usucapienda deduzida. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS - Recurso de 

Apelação nº 70024220402 - Rel. Dr. Niwton Carpes Da Silva - Julgado em 

29-10-2008). Destarte, presentes os requisitos para à aquisição do 

domínio do imóvel pela parte requerente ora objeto da presente Ação de 

Usucapião, o juízo de procedência há de ser declarado. Como a usucapião 

é meio de aquisição originária de propriedade, permite-se ao Cartório 

Imobiliário competente, a partir da sentença declaratória de usucapião, 

proceder à abertura de matrícula e o respectivo registro, sendo que "os 

requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial" ( artigo 226, da 

Lei nº 6.015, de 31/12/1973 – Lei de Registros Públicos ). Por todo 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE a demanda para DECLARAR o domínio da 

requerente sobre o imóvel descrito na inicial. A presente sentença servirá 

de título para matrícula, oportunamente no Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca. Tratando-se de processo necessário e não havendo 

oposição ao pedido formulado, não há falar em fixação de honorários 

advocatícios. Custas Processuais pela parte autora. Preclusas as vias 

recursais, expeça-se oficio ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca para registro da propriedade da parte requerente em relação ao 

imóvel em questão, cabendo a requerente providenciar os documentos 

necessários para tanto. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Novembro 

de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060354-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA OLIVEIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060354-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA OLIVEIRA SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 12h45min, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006135-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ATANAEL DE SOUZA NUNES AMORIM (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: 1006135-07.2020.8.11.0041. AUTOR: FELIPE 

ATANAEL DE SOUZA NUNES AMORIM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 
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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 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023084-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILTO CORREIA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

HOSPITAL AMECOR LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023084-48.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSILTO CORREIA DE MORAIS REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL AMECOR LTDA. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e 

DANOS MORAIS ajuizada por ROSILTO CORREIA DE MORAIS em face de 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED NORTE 

DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e HOSPITAL 

AMECOR. Verifica-se dos autos que informação de falecimento da parte 

autora, tornando-se assim, necessária a sucessão processual conforme 

leciona o artigo 110 do CPC. Assim, com fulcro no artigo 313, I, do CPC, 

DETERMINO a suspensão do feito até que seja regularizada a 

representação processual, devendo a parte autora ser intimada para 

providenciar a sucessão, trazendo atestado de óbito e incluindo os 

representantes legais. Nesse sentido: “Apelação Cível. Ação de Execução 

de Título Extrajudicial. Morte do Executado no curso do processo. Extinção 

do feito pelo magistrado sentenciante nos termos do art. 267, IV, do CPC. 

Necessidade de determinar a suspensão do feito para habilitação dos 

herdeiros do devedor, na forma dos arts. 265 e 1055, do CPC. - 

Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo 

seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265 

do CPC. - Sentença desconstituída para que retornem os autos ao Juízo 

de origem, observando-se a regular tramitação do feito, nos termos da 

legislação pertinente. Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime”. 

(TJSE - Apelação 2010217495; Relator DES. CEZÁRIO SIQUEIRA NETO; 2ª. 

CÂMARA CÍVEL; Julgamento: 07/02/2011). Dessa forma, suspendo a 

presente ação, determinando a intimação da autora a fim de que promova 

a sucessão processual, com a intimação do espólio, herdeiros ou 

eventuais sucessores no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção 

do processo, nos termos do inciso II do parágrafo 2º do artigo 313. 

Intime-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 12 de Fevereiro de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016805-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL OAB - MT10251-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016805-41.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUIZ FELIPE BATISTA REQUERIDO: CLARO S.A. 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, 14 de Outubro de 2019. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052266-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052266-74.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: ZENOBIA OLIMPIA 

DE ARRUDA Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 
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SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052424-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052424-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recolhidas as 

custas, recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

07/04/2020 às 09h30min, 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: 1005083-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005083-73.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSON DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

em que a parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 10h15min, 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: 1004970-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON DA COSTA 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: 1004970-22.2020.8.11.0041. AUTOR: 

GELSON DA COSTA SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 09h45min, 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 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051574-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ISLAINE THEILA NUNES LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1051574-75.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: ISLAINE THEILA 

NUNES LOPES Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando 

do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 

1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). 

Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004985-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PEREIRA 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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004985-88.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFFERSON PEREIRA 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 10h00min, 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: 1004955-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTIENE LOPES 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: 1004955-53.2020.8.11.0041. AUTOR: 

RUTIENE LOPES 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 
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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 

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: 1005113-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILONI MOURA DA SILVA (AUTOR)

A. G. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005113-11.2020.8.11.0041. AUTOR(A): A. 

G. D. M. AUTOR: KATIA SILONI MOURA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 11h00min, 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: 1005119-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINO 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005119-18.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DORVALINO DA SILVA ARRUDA 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 

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. 
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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: 1005122-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIDE RIBEIRO DE SOUZA (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: 1005122-70.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUCILEIDE RIBEIRO 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 11h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005174-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DO CARMO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005174-66.2020.8.11.0041. AUTOR: EDER 

DO CARMO 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 11h45min, 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: 1005198-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO VALTEMIR DE OLIVEIRA LIMA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005198-94.2020.8.11.0041. ESPÓLIO: ENIO 

VALTEMIR DE OLIVEIRA LIMA 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 

12h00min, 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 
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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: 1005240-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL FIGUEIREDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005240-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISRAEL FIGUEIREDO 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 

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: 1005099-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIMARA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005099-27.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUSCIMARA CRISTINA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 10h45min, 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: 1005255-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATASHA GARCIA 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: 1005255-15.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NATASHA GARCIA 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 
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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 

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: 1005265-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005265-59.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA FILHO 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 12h45min, 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: 1005271-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005271-66.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL PEREIRA 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). 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 

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: 1005427-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SALES RAMOS DE ARRUDA (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: 1005427-54.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MANOEL SALES RAMOS DE ARRUDA 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 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 
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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. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005409-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAROANO FERREIRA 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: 1005409-33.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MAROANO FERREIRA SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 14h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005275-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDEOVAN RIBEIRO 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005275-06.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEIDEOVAN RIBEIRO 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 13h15min, 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: 1005475-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA DA SILVA ROMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005475-13.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIS REGINA DA SILVA ROMA 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 
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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 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005454-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. M. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA RODRIGUES MOREIRA OAB - 021.153.891-40 

(PROCURADOR)

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: 1005454-37.2020.8.11.0041. AUTOR(A): E. 

J. M. D. C. PROCURADOR: ELIZANGELA RODRIGUES MOREIRA 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 08h45min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005442-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN SENA 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: 1005442-23.2020.8.11.0041. AUTOR: IVAN 

SENA 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 08h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005370-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005370-36.2020.8.11.0041. AUTOR: 

VALMIR PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 
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monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 13h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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: 1005402-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRIMA FAUSTINO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005402-41.2020.8.11.0041. AUTOR: 

NEIRIMA FAUSTINO GOMES 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 

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: 1005548-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MAXIMIANO ARRUDA 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: 1005548-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONAS MAXIMIANO ARRUDA 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 09h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 
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sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005534-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SEBASTIANA DO CARMO (AUTOR(A))

K. F. D. C. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005534-98.2020.8.11.0041. AUTOR(A): K. 

F. D. C. S., LUZIA SEBASTIANA DO CARMO 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 09h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005589-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO RODRIGUES (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: 1005589-49.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

HUGO RODRIGUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 09h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005590-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LEANDRA LEITE DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005590-34.2020.8.11.0041. AUTOR: 

CARLA LEANDRA LEITE DE LIMA 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 

10h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 
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CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006133-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUIMEDES AMANCIO 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: 1006133-37.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ARQUIMEDES AMANCIO 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 11h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006122-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO EUGENIO 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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006122-08.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO EUGENIO 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 11h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005735-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005735-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL JOAO DE ARRUDA 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 04. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005730-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005730-68.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO FERNANDES 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 10h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005741-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CLEITON DOS SANTOS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

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 10h45min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061192-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNEIA SANTOS 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061192-44.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WAGNEIA SANTOS 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). 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 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006066-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER APOLINARIO 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: 1006066-72.2020.8.11.0041. AUTOR: 

VALTER APOLINARIO 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 
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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 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005937-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT VALERIANO MOTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005937-67.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERT VALERIANO MOTA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 12h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005999-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE SOARES MOTA (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: 1005999-10.2020.8.11.0041. AUTOR: MARIA 

LUZINETE SOARES MOTA 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 12h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006037-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIL DOMINGOS MOTTA (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: 1006037-22.2020.8.11.0041. AUTOR: DARIL 

DOMINGOS MOTTA 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 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061497-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZARA DE FREITAS TEIXEIRA (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: 1061497-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUZARA DE FREITAS TEIXEIRA 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 13h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000440-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000440-72.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA NUNES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 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 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004284-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON EDSON SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004284-30.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALISON EDSON SOUZA SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT proposta por WALISON EDSON SOUZA SANTOS em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos 

devidamente qualificada nos autos. Verifica-se que foi juntado aos autos 

somente a frente da identidade da parte requerente, assim DETERMINO a 

intimação do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos sua identidade frente e verso, sob pena 

de indeferimento do pleito. Após, volvam os autos conclusos para análise 

e decisão. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002177-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002177-13.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA 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 13h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005376-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LOPES VIEGAS (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: 1005376-43.2020.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

LOPES VIEGAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

proposta por LUIZ LOPES VIEGAS em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificada nos 

autos. Verifica-se que foi juntado aos autos um documento de 

identificação ilegível da parte requerente, assim DETERMINO a intimação do 

requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos sua identidade de forma legível, sob pena de 

indeferimento do pleito. Após, volvam os autos conclusos para análise e 

decisão. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005863-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO CANTUARIE LEVENTI DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005863-13.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LAZARO CANTUARIE LEVENTI DE AMORIM REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED NORTE 

NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido Tutela de Urgência proposta por LAZARO 

CANTUARIE DE AMORIM em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA 

DE TRABALHO DE MÉDICO e UNIMED NORTE NORDESTE FEDERAÇÃO 

INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO 

MEDICO, ambos devidamente qualificados nos autos, em que alega que 

adquiriu um plano de saúde com a segunda requerida em 01/02/2019 para 

ele e seus dependentes, e que em outubro de 2019 necessitou de um 

medicamento e lhe foi negado sem qualquer justificativa. Aduz, ainda, que 

sua esposa está grávida de 33 (trinta e três) semanas de gestação e 

todos os serviços médicos, laboratoriais, ultrassons e etc. estão 

suspensos por tempo indeterminado, em razão de uma dívida entre a 

segunda requerida e primeira requerida. Narra que sempre pagou suas 

mensalidades em dia, e que não tem nada a ver com as questões internas, 
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pois a cobertura do seu plano é nacional, pugnando em sede de 

antecipação de tutela para que seja determinado que as empresas 

requeridas autorizem/custeiem todos os atendimentos previstos em seus 

contratos, incluindo os de seus dependentes, sob pena de multa. Em 

analise aos autos, verifica-se que o autor não juntou nenhum documento 

que comprove a recusa da UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO em atende-lo ou em atender os seus dependentes. O 

que foi correlacionado à exordial, foi apenas um dialogo com um preposto 

da UNIMED NORTE NORDESTE FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES por meio do aplicativo WHATSAPP (ID: 29105213), o que não 

tem poder probatório, pois pode ser facilmente manipulado virtualmente. 

Considerando o caráter peculiar do pleito, mais acertado aguardar a 

juntada de documento probatório, para, após, apreciar o pedido da 

antecipação de tutela formulado na inicial. Diante do exposto, POSTERGO 

a apreciação do pedido e determino a INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos algum documento, que 

comprove a recusa da requerida, em realizar os referidos atendimentos. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 02/06/2020 às 08 horas e 00 minutos, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061275-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA DI CASSIA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA GOMES OAB - MT24022-O (ADVOGADO(A))

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXCUSI COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - EPP (REU)

A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061275-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BIANCA DI CASSIA RIBEIRO REU: A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP, 

MAXCUSI COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - EPP Vistos etc. Recebo o feito pelo procedimento comum. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais c/c Pedido 

de Tutela de Urgência proposta por BIANCA DO CASSIA RIBEIRO em face 

de A. L. C. AUTO CENTER LTDA EPP e MAXCUSI COMERCIO, 

DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP, todos 

devidamente qualificados nos autos, onde narra a requerente que possui 

um MINIBUS – VEÍCULO MARCA DUCATO/FIAT – PLACA N° BJM3017 – 

COR: AZUL, usado para transportar funcionários e materiais recreativos 

que aluga. Alega que por problemas mecânicos em seu veículo, se dirigiu 

a primeira requerida que a informou que seu motor estava fundido e que 

seria necessária a compra de algumas peças, a requerente então foi 

orientada pela ré a realizar a compra no estabelecimento da segunda 

requerida. Assim, após a realização da compra e a entrega das peças, o 

carro foi consertado e devolvido a reclamante, contudo, aduz que após a 

devolução de seu automóvel, teve diversos problemas mecânicos e o seu 

motor fundiu novamente, a obrigando a entrar em contato com a primeira 

demandada, ocorre, que a mesma a informou que para realizar novamente 

o conserto do seu veículo, seria necessária, novas peças além do 

pagamento pelo conserto. Por todo o exposto, pugna pelo deferimento da 

tutela antecipada para que seja determinado o imediato conserto do motor 

do veículo, sob pena de multa. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 

300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, 

vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Acerca do tema, Fredie Didier Jr., 

Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito 

Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode 

ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua 

concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade 

do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a 

isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Destaquei. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do 

direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. No entanto, no presente caso, em sede de 

cognição sumária, não se resta configurada a probabilidade do direito, 

posto que não há nos autos documentos que comprovem que os 

problemas mecânicos se deram em razão de uma falha/erro na prestação 

de serviços ou mesmo em um defeito das peças que foram usadas para a 

restauração do motor do referido veículo, evidenciando assim, que não foi 

demonstrada a exigência probatória. Assim, os requisitos legais não se 

encontram configurados, não sendo plausível o deferimento da medida 

antecipatória. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela. Nos termos do atual Código de Processo Civil, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 02/06/2020 às 10h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1033314-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA DELL LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ANTÔNIO ARMOA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033314-47.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: 

AGROPECUARIA DELL LTDA - ME EMBARGADO: JOSÉ ANTÔNIO ARMOA 

Vistos etc. Trata-se de Embargos a Execução interposto por 

AGROPECUARIA DELL LTDA – ME em face de JOSÉ ANTÔNIO ARMOA, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando que o embargado 

não faz jus ao recebimento do valor pretendido. Aduz ainda que, há 

ausência de exigibilidade, pois foi estabelecido entre as partes que o valor 

era para ser pago após a conclusão da prestação de serviços, bem como 

inexiste a liquidez e certeza, visto que o contrato sub judice foi rescindido 

no início, não sendo possível mensurar qual o valor do serviço prestado 

pelo embargado até a data de sua rescisão. Diante os fatos narrados, 

RECEBO os embargos à execução, CITE-SE a embargada, na pessoa de 

seu procurador, para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057551-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLAIRE INGRID FERRAZ GASPAROTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANY GOMES NASCIMENTO OAB - MT25727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

RENAULT DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1057551-48.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

KLAIRE INGRID FERRAZ GASPAROTO REQUERIDO: SAGA JAPAN 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte 

autora possui veículo próprio, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QCW3275 MT RENAULT/KWID ZEN 10MT 2018 2019 KLAIRE INGRID 

FERRAZ GASPAROTO Não No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006025-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS CASSOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006025-08.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

FABIO CARLOS CASSOLI REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Isto posto, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia 

os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, em 

consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte 

autora possui veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida que 

se impõe. Lista de Veículos - Total: 2 Placa Placa Anterior UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações NUB9973 MT I/HAFEI RUIYI PICKUP L 2011 2012 FABIO 

CARLOS CASSOLI Sim ui-button ui-button NPM9379 MT HONDA/CG 125 

FAN KS 2009 2009 FABIO CARLOS CASSOLI Sim Deste modo, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em 

caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 
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ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata 

de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. 

Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com 

seu processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária 

gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do 

benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de 

telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini 

Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, 

segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do 

processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003518-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEIXOTO 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: 1003518-74.2020.8.11.0041. AUTOR: ALINE 

PEIXOTO 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 14:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027614-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D AZ PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO(A))

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEDIO NORTE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 
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(ADVOGADO(A))

FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI OAB - 720.406.021-00 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027614-27.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: D 

AZ PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA EXECUTADO: CIC 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEDIO NORTE LTDA - ME 

REPRESENTANTE: FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI Vistos etc. A 

parte exequente apresenta petitório ID: 24940389, requerendo a 

desconsideração da personalidade jurídica alegando ser obstáculo para 

satisfação do crédito. Entretanto, para que tal medida seja viabilizada é 

necessária à demonstração de que a parte interessada realizou 

diligências na tentativa de obter tais informações e não logrou êxito após 

esgotar os meios à sua disposição para tanto. Não tendo a parte autora 

demonstrado que efetuou qualquer outra diligência para obter as 

informações referentes ao quadro societário da empresa demandada, 

descabe transferir este ônus integralmente ao Poder Judiciário, que atua 

de forma subsidiária, buscando suprir a falta de êxito da parte. No que 

tange ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado, 

a parte não colacionou documentos a indicar quem é o responsável ou 

responsáveis legal da empresa. Indica possível espólio como 

representante, sem trazer documentos hábeis a indicar quem é o 

inventariante, se existe bem a inventariar, e se o processo de inventário 

foi finalizado. O processo indicado do juízo de Família e Sucessões, ao 

que parece, se trata de ação de alimentos e não inventário. No caso em 

tela sequer demonstrou por meio de contrato social a qualidade de sócio, 

motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido por hora, vez que não cumpre ao 

Juízo praticar atos típicos de parte. Intime-se. Cumpra-se, expeça-se o 

necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029633-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WISSEM KHALIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS FERNANDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029633-40.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WISSEM KHALIL EXECUTADO: DENIS FERNANDO DA SILVA Vistos etc. 

Considerando que de fato não houve a baixa da restrição nos imóveis de 

matrículas nº 18.241 e 20.457 citados no acordo (Id. 19443232/334), 

DETERMINO a expedição de ofício ao 1º Serviço Registral da comarca de 

Colíder-MT, para proceder a baixa das restrições lançadas nos imóveis de 

matrículas nº 18.241 e 20.457. Intimem-se. Nada mais sendo requerido, 

observadas as formalidades legais, remeta-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 13 de 

fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045735-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM TAVARES VALENTIN (REU)

WILLIAM TAVARES VALENTIN - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1045735-69.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME REU: 

WILLIAM TAVARES VALENTIN - ME, WILLIAM TAVARES VALENTIN Vistos 

etc. Trata-se de Ação Ordinária Condenatória de Reparação de Danos 

Materiais proposta por LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA em desfavor de WILLIAM TAVARES VALENTIN – 

ME (MERCADO BEM BARATO) e WILLIAM TAVARES VALENTIN, todos 

devidamente qualificada nos autos. Verifica-se que não foi juntado aos 

autos a Procuração, bem como o “Contrato de Fornecimento de Produtos” 

colacionado está ilegível, assim DETERMINO a intimação do requerente, na 

pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos a Procuração e um “Contrato de Fornecimento de Produtos legível”, 

sob pena de indeferimento do pleito. Após, volvam os autos conclusos 

para análise e decisão. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010539-22.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO TAUBINGER FILHO (EXECUTADO)

Odenir Ortolan (EXECUTADO)

ANTON KELLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME JUNIOR OAB - MT2615-O (ADVOGADO(A))

LUIZ CESAR PONTES OAB - MT6181-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0010539-22.2000.8.11.0041. EXEQUENTE: 

A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A EXECUTADO: ANTON 

KELLER, LEOPOLDO TAUBINGER FILHO, ODENIR ORTOLAN Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa, movida por ADM DO 

BRASIL LTDA em face de ESPÓLIO DE ODENIR ORTOLON, ANTON 

KELLER e LEOPOLDO TAUBINGER FILHO, devidamente qualificados nos 

autos. Ao id. 27555430 os litigantes ADM DO BRASIL LTDA e ESPÓLIO DE 

ODENIR ORTOLAN apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e a suspensão da ação com 

relação ao devedor indicado. Aportou aos autos petição do exequente 

informando que o juízo familiar autorizou a celebração do acordo 

pactuado, conforme determinado no decisório de id. 27555431, pugnando 

pela homologação do ajuste e a expedição de alvará da quantia 

bloqueada. Autorizado pelo juízo universal do inventário para transacionar 

nos presentes autos (id.28904719) e sendo o acordo devidamente 

subscrito pelos patronos das partes que possuem poderes para tanto, 

inexiste qualquer óbice quanto a sua homologação. Diante do exposto, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo efetivado entre ADM DO BRASIL LTDA e ESPÓLIO DE 

ODENIR ORTOLON, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários na forma acordada. Oficie-se o Juízo 

de Família, comunicando a homologação do acordo. Após, expeça-se 

alvará de levantamento da importância penhorada na conta do executado 

ESPÓLIO DE ODENIR ORTOLON via BACENJUD, na forma pactuada, 

mediante transferência para conta indicada pelos exequentes. Com 

relação ao saldo remanescente, em desfavor de ANTON KELLER e 

LEOPOLDO TAUBINGER FILHO, os exequentes requerem a busca através 

dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD. Conforme se dessume de 

todo o processado, não tendo a parte executada adimplido o débito 

voluntariamente e a exequente não conseguido satisfazer o seu crédito 

até a presente data, motivo pelo qual, pleiteia pela tentativa de penhora 

on-line sobre dinheiro nas contas da parte executada, utilizando-se do 

sistema BACENJUD e a restrição judicial de veículos via RENAJUD. Nesse 

diapasão, considerando o dinheiro ser o primeiro na ordem de bens a 
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serem penhorados, aliado ao fato também inconteste de que o devedor, 

devidamente intimado, deixou correr o prazo in albis sem efetuar o 

pagamento da dívida, é de todo válido o pedido, devendo, 

consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora on line, inclusive 

por retratar, in casu, o próprio interesse da justiça em face ao caráter 

público do processo. Com as alterações ocorridas no processo de 

execução, tem-se a possibilidade de penhora dos numerários existentes 

em contas correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o 

valor da dívida executada. Vejamos o que dispõe o artigo 854 “caput” do 

Código de Processo Civil: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro 

em deposito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, 

requisitara a autoridade supervisora do sistema bancário, 

preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de 

ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução. § 1° As informações 

limitar-se-ão a existência ou não de deposito ou aplicação até o valor 

indicado na execução”. Ademais, estabelece o artigo 835 do Código de 

Processo Civil a ordem legal de nomeação: “Art. 835. A penhora 

observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; Consigno, também, 

que o próprio Superior Tribunal de Justiça, já decidiu: “PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE 

PARA O DEVEDOR. ARTS. 620 E 655 DO CPC. 1 - Conforme a pacífica 

jurisprudência desta Corte, a determinação de penhora on line não ofende 

a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o princípio da menor 

onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC. Precedentes. 2 - 

Agravo regimental desprovido”. (STJ – AgRg no Ag 935082 / RJ - Relator: 

Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107) - Data de Julgamento: 

19/02/2008) Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora 

on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada 

ANTON KELLER (CPF Nº 177.263.529-49) e LEOPOLDO TAUBINGER FILHO 

(464.525.169-49), sobre a quantia de R$ 8.632.764,84. No tocante ao 

pedido de restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 02/2010-CGJ 

instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao magistrado 

obter informações sobre veículos em nome da parte executada, com 

vistas ao cumprimento do referido Provimento, assim, lastreado nos 

princípios da celeridade e da economia processual, a medida deve ser 

deferida. Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma 

ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições 

judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. 

(Art. 1º). Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de penhora on-line 

via Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos 

existentes em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema 

Renajud, suficiente para garantia do débito. Verifica-se dos autos que 

foram empreendidos esforços necessários no sentido de se tentar o 

recebimento do crédito existentes junto aos executados, restando 

infrutíferas as diligências, tornando-se temerosa a atual situação de 

insatisfação do crédito da exequente. Razão pela qual deve prosperar o 

pedido para tentativa de localização de bens em nome do mesmo, junto a 

Delegacia da Receita Federal. Nesse sentido já tem de o STJ, verbis: “Em 

face do interesse da Justiça na realização da penhora, ato que dá início à 

expropriação forçada, admite-se a requisição à repartição compretente do 

imposto de renda para fins de localização de bens do devedor, quando 

frustrados os esforços desenvolvidos neste sentido. Cada vez mais se 

toma consciência do caráter público do processo, que, como cediço, é 

instrumento da jusrisdição. (STJ – RSTJ 21/298)” (in Código de Processo 

Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão, Saraiva, 35ª 

ed., p. 440). No mesmo sentido o entendimento jurisprudencial do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região: TRFs - Tribunais Regionais Federais 

Origem: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO Classe: AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – 138912 Número do Processo: 2005.02.01.007110-0 UF: 

RJ Órgão Julgador: OITAVA TURMA ESP. Data de Decisão: 

06/11/2007Documento: TRF200173859 Fonte: DJU DATA: 16/11/2007 

PÁGINA: 6 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECEITA FEDERAL. EXCEÇÃO. ESGOTADOS 

TODOS OS MEIOS. COMPROVAÇÃO. 1. Analisando-se os autos, concluo 

restar escorreita a decisão ora agravada, ao qual incorporo ao presente; 

encontrando-se a mesma em consonância com o entendimento 

jurisprudencial. 2. Precedentes do STJ. 3. Por derradeiro, eito, comungo do 

entendimento, reiteradamente, adotado por esta Egrégia Corte, de que o 

deferimento da medida pleiteada se insere no poder geral de cautela do 

juiz que, à vista dos elementos constantes do processo que, pode melhor 

avaliar a presença dos requisitos necessários à concessão, em casos 

como o ora em exame, só é acolhível quando o juiz dá à lei uma 

interpretação teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato 

se apresenta manifestamente abusivo, o que inocorre, na hipótese. 4. 

Agravo de Instrumento conhecido, porém, desprovido. Ante ao exposto, 

DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que requisite junto a 

Delegacia da Receita Federal, SEM VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS 

PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto na Consolidação 

das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a 

existência de bens em nome das partes executadas. Por se tratar de 

informação sigilosa, a mesma não será juntada aos autos. O gestor 

certificará que apenas a credora terá vistas de tais documentos. Procedo 

a efetivação das constrições acima deferida através dos Sistemas 

Bacenjud, INFOJUD e Renajud. Intime-se a exequente, para impulsionar o 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, 

diante da ausência de bloqueio. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028264-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RODRIGUES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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 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: 1027945-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Giubert Sucena Rasga, Médico 

Ortopedista e Traumatologista, Perito Judicial, designou o dia 06/04/2020, 

às 08:00 horas (ordem de chegada), para realização da perícia no Hospital 

Ortopédico, Rua Osorio Duque Estrada, 15 Bairro Araés, Cuiabá-MT, (65) 

3314-1207, razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico 

também, que a parte autora será intimada pessoalmente e o seu não 

comparecimento no exame pericial acarretará a extinção do processo, nos 

termos do art. 485, § 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). 

Advogado(a), no exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser 

periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0031255-55.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANI RIBEIRO DE LIMA GAMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA OAB - MT10138-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 comum de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012795-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos 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: 1030221-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HINAJARA MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

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: 1015333-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLICIENE EURIPA MACEDO (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))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (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 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: 1009029-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1030786-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DESSIRIE SANTANA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Giubert Sucena Rasga, Médico 

Ortopedista e Traumatologista, Perito Judicial, designou o dia 06/04/2020, 

às 08:00 horas (ordem de chegada), para realização da perícia no Hospital 

Ortopédico, Rua Osorio Duque Estrada, 15 Bairro Araés, Cuiabá-MT, (65) 

3314-1207, razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico 

também, que a parte autora será intimada pessoalmente e o seu não 

comparecimento no exame pericial acarretará a extinção do processo, nos 

termos do art. 485, § 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). 

Advogado(a), no exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser 

periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0055043-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PAULINO FERREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006003-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. N. G. D. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006003-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

N. N. G. D. C. B. REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos. Intime-se a parte ré para, querendo, se manifestar acerca 

do alegado ID 25078340, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 186 de 284



SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0051926-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME (AUTOR(A))

ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC JONAS DE ALMEIDA SILVA (REU)

CAROLINA DANTAS DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando a petição da autora de Id. 28683010, intime-se ela 

para informar expressamente se pretende desistir da ação, no prazo de 

cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006071-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE DOS SANTOS MAXIMIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIAMAR MEIRA DE ARRUDA OAB - MT9227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1006071-94.2020 Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser 

apresentado em sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, 

bem como apresentar os comprovantes de pagamentos das faturas dos 

meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, que alega que pagou em 

duplicidade, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004365-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1004365-47.2018 Antes de analisar o pedido de id. 22786097, 

intime-se a parte executada para informar se o crédito do exequente foi 

habilitado na ação de recuperação judicial, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Após, volte-me conclusos para deliberação. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004346-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ENGETUC (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1004346-41.2018 Antes de analisar o pedido de id. 22785071, 

intime-se a parte executada para informar se o crédito do exequente foi 

habilitado na ação de recuperação judicial, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Após, volte-me conclusos para deliberação. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018052-21.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O F WALTRICK BRANCO - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COELHO RIBEIRO OAB - MT21645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALHEIRO & CIA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AWP SERVICE BRASIL LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCOS BECEGATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLINGER NOGUEIRA DA ROCHA OAB - RO3724-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

AGENOR ROBERTO CATOCI BARBOSA OAB - RO318-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO JOSE GARCIA OAB - SP134719-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, procedo à INTIMAÇÃO da parte 

requerida AWP SERVICE BRASIL LTDA para que informe, no prazo de 05 

dias, para qual juízo da comarca de Londrina/PR foi distribuído a carta 

precatória expedida retro, bem como a numeração recebida pela missiva.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000482-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARYLENE ROCHA FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410-O (ADVOGADO(A))

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT13801-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO QUINTANA ACOSTA (REU)

JOSE ROMUALDO ACOSTA (REU)

SIMONE APARECIDA ACOSTA DE BRITO (REU)

RICARDO PEREIRA ACOSTA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 02/06/2020, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). 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
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005996-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES SAN MARTIN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005996-55.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERCULES SAN MARTIN DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 22/06/2020, às 09h15min 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: 1006075-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR GONCALVES (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006075-34.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIMAR GONCALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Designo o dia 22/06/2020, às 13h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018821-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI 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:

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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018821-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSELI DA SILVA RÉU: SEGURADORA LÍDER Intime-se a parte requerida, 

para que manifeste acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos 

pela Central de Conciliação, no prazo de 5 dias. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017376-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO OSVALDO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017376-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELIO OSVALDO DE PAULA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se as partes, para que se manifestem acerca 

do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no 

prazo de 5 dias. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023580-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE BRAZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORIS FELSKY DOS ANJOS (REQUERIDO)

KAROL WOJTYLA INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-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 comum de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016433-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROSA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016433-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDINEI ROSA RÉU: SEGURADORA LÍDER Visto. Intime-se as partes, 

para que se manifestem acerca do laudo pericial médico, juntado nos 

autos pela Central de Conciliação, no prazo de 5 dias. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033473-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS GUIMARAES SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos. Designo o dia 23/10/2019, às 13h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, 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, 30 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033473-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS GUIMARAES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033473-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEAN CARLOS GUIMARAES SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se as partes, para se manifestarem acerca do 

laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no 

prazo de 5 dias. Intime-se ainda a parte autora, para que no prazo de 15 

dias apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016431-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PURITO MUCUTA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016431-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMUEL PURITO MUCUTA RÉU: SEGURADORA LÍDER Visto. Intime-se a 

parte requerida, para que se manifeste acerca do laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 5 dias. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1016009-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA TAPAJOS SCOLARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA OAB - MT17306-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON EMILIO SPAGNOLLO OAB - MT22497-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAUDIO SCOLARI (REU)

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, se manifestar acerca do pedido de 

complementação da diligências realizadas, e, sendo o caso, apresentar 

nos autos a(s) guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento de 

diligência(s), disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054974-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI ALVES CHAVES ACOSTA (AUTOR(A))

J. C. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANI ALVES CHAVES ACOSTA OAB - 699.332.601-97 

(REPRESENTANTE)

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

AVIANCA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 08/06/2020, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

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). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

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

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

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 
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cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883848 Nr: 19115-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o pagamento da 

condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo o caso, 

fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0025662-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATISLANE MONTEIRO MOREIRA (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. 0025662-98.2016.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 8.356,63 ESPÉCIE: [Cheque]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

Nome: RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME Endereço: ISAAC 

POVOAS, 1331, EDIF MILAO 5 ANDAR SALA 53-B, POPULAR, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78045-440 POLO PASSIVO: Nome: KATISLANE MONTEIRO 

MOREIRA 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$ 8.356,63 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 ajuizada por RV Empresa 

de Cobrança LTDA - ME em face de KATISLANE MONTEIRO MOREIRA, 

distribuída em 15/07/2016. Narra na inicial que a empresa autora é credora 

da ré no valor de R$ 1.996,91 (um mil novecentos e noventa e seis reais e 

noventa e um centavos) representado pelo cheque nº AA-000012 - Ag. 

1130, Conta 40139-9 - Banco Itaú, que atualizado até 27/06/2016 perfaz a 

quantia de R$ 8.356,63 (oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e 

sessenta e três meses). Requer seja julgado procedente a demanda para 

a expedição de mandado de pagamento a fim de que o requerido pague a 

mencionada quantia. DECISÃO: Cite-se a requerida, por edital, com prazo 

de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC. Publique-se o edital na 

rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Decorrido o prazo 

do edital não havendo resposta, decreto a revelia da requerida. E em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que apresente 

defesa no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. 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, 13 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0030057-75.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SLEUTJES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M GARZON, EUGENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR OAB - SP160493-O 

(ADVOGADO(A))

 

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 DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO PROCESSO n. 0030057-75.2012.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 13.553,35 ESPÉCIE: [Pagamento Indevido]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: PAULO SLEUTJES Endereço: 

PADRE GERONIMO BOTELHO, 502, PICO DO AMOR, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-115 POLO PASSIVO: Nome: M GARZON, EUGENIO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Endereço: SHCS CR QUADRA 

507 BLOCO C LOJA 10,11, PARTE A, S/N, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70351-530 Nome: VERO EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: RUA 
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PIMENTA BUENO, S/N, Lote C, Centro Sul, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-190 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO RÉU MGARZON 

EUGÊNIO - CRECI 1153-j acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto 

e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 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 de 

Ressarcimento por Cobrança Indevida C/C Repetição de Indébito ajuizada 

por PAULO SLEUTJES em desfavor de MGARZON EUGÊNIO - Creci 1153-J 

e VERO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 

13.631.489/0001-41, distribuída em 23/08/2012. Alega a parte autora que 

adquiriu do segundo requerido imóvel no empreendimento denominado 

"Torre Dom Bosco do Condomínio Vero Apto 1203" tendo realizado 

pagamento no valor de R$ 13.553,35, mas que descobriu,posteriormente, 

se tratar de valor de corretagem da venda. Narra que no contrato 

celebrado não havia cláusula de que o ônus da corretagem seria do autor 

e que diante desse valor expressivo o autor certamente não assinaria o 

contrato. Alega a parte, assim, que pagou indevidamente o valor referido 

e, diante da tentativa de restituição junto às requeridas, estas se negaram 

a restituir. Por fim, requer seja decretada a nulidade das condições e 

cláusulas contratuais abusivas, determinando-se que as requeridas 

restituam o valor pago pelo autor a título de serviço de corretagem, na 

quantia de R$ 13.553,35, bem como seja restituído em dobro na 

importância de 27.106,70 (vinte e sete mil cento e seis reais e setenta 

centavos). DECISÃO: Defiro o pedido de fl. 261, cite-se a requerida 

Mgarzon Eugênio, por edital, com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do 

art. 256, do NCPC. Publique-se o edital na rede mundial de computadores, 

no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça. Decorrido o prazo do edital não havendo resposta, 

decreto a revelia da requerida. E em obediência ao disposto no artigo 72, 

inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial, um dos membros da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o 

curador para que apresente defesa no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MICHELLE 

FERNANDA SANTOS DE ALMEIDA, digitei. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0045549-73.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE (AUTOR(A))

ADERITO PINHEIRO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT10707-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUATIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. (REU)

Outros Interessados:

JOAO VIEIRA FILHO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

PROCESSO n. 0045549-73.2013.8.11.0041 Valor da causa: R$ 30.000,00 

ESPÉCIE: USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: ADERITO PINHEIRO 

DUARTE Endereço: AV. ALZIRO ZARUR, N 22, SAN CARLO, BOA 

ESPERANCA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-401 Nome: ADELITA VINAGRE 

PINHEIRO DUARTE Endereço: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES, 54, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-418 POLO PASSIVO: Nome: 

QUATIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Endereço: Rua: Republica 

do Libano, 2601, Prefeitura, Jardim Europa, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-200 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS AUSENTES, 

INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, na forma 

dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos termos da ação de usucapião do 

imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, caso queiram, 

sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados 

pelo requerente. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Usucapião 

ajuizada por Adérito Pinheiro Duarte em face de QUATIS 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, distribuída em 21/10/2013. Alega o 

autor que há mais de 7 anos, que somados às posses anteriores, 

importam em mais de 12 anos, tem-se a posse mansa e pacífica, sem 

interrupção nem oposição, no imóvel abaixo descrito. Aduz que o imóvel 

foi adquirido or JUREMA DE LIMA TAVARES há mais de 10 anos, que 

transferiu para AIDE FERREIRA DE MORAIS, que, por sua vez, transferiu 

para o requerente, conforme contrato de compra e venda. Requer a 

procedência da ação para que seja declarado o domínio do requerente 

sobre a área a ser usucapida. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL DO 

USUCAPIENDO: Av. República do Líbano, nº 12, Bloco 02, Apto 402, 

condomínio Vivendas do Bom Clima, Paiaguás, Cuiabá/MT, matriculado sob 

o nº AV. 3-75-902, do Cartório do Ofício de Cuiabá/MT DECISÃO: Defiro o 

pedido de fl. 92, expeça-se novo edital de citação dos interessados, 

ausentes, incertos e desconhecidos, como determinado à fl. 20. Após, 

decorrido o prazo de publicação do edital, certifique-se e volte-me os 

autos conclusos para julgamento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MICHELLE FERNANDA SANTOS DE 

ALMEIDA, digitei. CUIABÁ, 13 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 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029789-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEYNNE BRUNA DO NASCIMENTO SANTANA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029789-91.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDILEYNNE BRUNA DO NASCIMENTO SANTANA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Defiro o pedido de ID 

25043958, assim expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento do valor incontroverso depositado nos autos. No mais, 

intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor remanescente do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006195-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRESTINA DA SILVA OAB - 972.508.991-04 (REPRESENTANTE)

ROSANGELA LOPES DE MELO LISBOA OAB - MT13271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1006195-77.2020 Visto. Verifica-se que a parte autora direcionou a 

petição inicial para o Juizado Especial desta Capital, assim, encaminhe-se 

para a devida redistribuição, mediante as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036222-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILKA SANTOS DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036222-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ILKA SANTOS DE CASTRO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Obedecendo a sistemática do 

artigo 357 do Código de Processo Civil passo a sanear o presente feito. A 

requerida apresenta contestação ID 18073040, sem preliminar, 

acompanhada de documentos (ID 18073192 a ID 18073203). A autora 

apresenta impugnação à contestação ID 18978552. Houve a inversão do 

ônus da prova na decisão de ID 16064340. Sendo as partes legítimas e 

estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a 

serem sanadas, dou o feito por saneado. DEFIRO a produção de pericial 

postulada pela autora (ID 24648277) e nomeio como perita do Juízo a 

Engenheira Civil MARCIANE PREVEDELLO CURVO, podendo ser localizada 

na Rua das Imbuias, n. 74, Condomínio Alphaville Cuiabá, nesta Capital e 

contatada pelo Telefone: 3619-5650 / 8414-4141, independentemente de 

compromisso (art. 466 do NCPC). Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e 

apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III do CPC. Intime-se a perita nomeada para apresentação dos 

honorários periciais, currículo com comprovação de especialização, bem 

como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para 

onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco dias (art. 

465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a proposta nos autos, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, 

NCPC). É válido registrar que no caso em análise é aplicável a teoria 

dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que 

pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Desta forma, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, e 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. Assim, em 

respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência 

do autor, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela requerida, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. Com efeito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça.[...]”. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, Quinta 

Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim sendo, havendo concordância quanto aos 

honorários pericias, a requerida deverá efetuar o depósito em 05 (cinco) 

dias, ao que deverá o perito ser intimado para dar início aos trabalhos em 

10 (dez) dias. O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo, no 

mesmo prazo mencionado (NCPC, art. 477, § 1°). No mais, sendo a matéria 

discutida de direito e fatos provados por documentos, indefiro a prova oral 

pretendida. Após, cumpridas as determinações acima, volte-me o 

processo concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029738-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DANILO RICARDO MENDES DA ROCHA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029738-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANILO RICARDO MENDES DA ROCHA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Defiro o pedido de ID 25548179, 

assim expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do 

valor incontroverso depositado nos autos. No mais, intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor remanescente do débito, acrescido de custas, se houver, 

sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040800-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODINERI RODRIGUES GALVAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040800-20.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ODINERI RODRIGUES GALVAO EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da concordância 

com o valor depositado, deixo de analisar as alegações de ID 23426150, 

assim expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de 

toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018135-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ACELINO DE BRITTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH OAB - TO5143 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018135-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO ACELINO DE BRITTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOÃO ACELINO DE BRITTO, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de 

Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 17/12/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de finalização do prévio pedido administrativo. No mérito alega 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, improcedência do pedido de danos 

morais, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. A impugnação foi acostada aos autos (ID 25616045). Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte 

autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de 

finalização do requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 
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causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 17/12/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

JOÃO ACELINO DE BRITTO, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do punho direito de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do punho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos). Com relação ao 

pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve 

ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com o não aceitamento do pedido 

administrativo, isso por si só não é suficiente à caracterização de dano 

moral, considerando que não se verifica a existência de violação a 

quaisquer direitos da personalidade da requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, considerando que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano 

moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em danos 

morais. É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil 

baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos 

legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de 

causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o 

dever de indenizar. Na espécie, não está demonstrado nos autos conduta 

ilícita por parte do réu a ensejar o dever de indenizar. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 

70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” (grifo nosso) Quanto ao 

pedido de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por 

falta de comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial 

com a autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 
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Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010621-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE TORRENTE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010621-69.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GEOVANE TORRENTE SILVA EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Diante do cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o 

valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033291-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

DIANA FICK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

DIANA FICK OAB - 045.359.151-56 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033291-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIANA FICK, G. F. M. REPRESENTANTE: DIANA FICK REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. GEOVANNA FICK 

MALAQUIAS, menor representada por sua genitora DIANA FICK, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 15/03/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a necessidade de adequação do 

valor da causa. No mérito alega ausência de nexo causal devido à 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 26339482). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de 

que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A parte ré alega a necessidade de 

adequação do valor da causa, vez que a autora atribuiu a demanda o 

valor do teto máximo do seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o 

valor máximo indenizável ao segmento corporal afetado. Contudo, esta 

alegação não merece prosperar, isto porque o segurado, em regra, não 

sabe quanto receberá, sendo que tal quantificação depende de laudo 

pericial que ocorre no decorrer do processo, sendo perfeitamente 

possível atribuir valor meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar 

levantada. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL 

DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 
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VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 15/03/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

GEOVANNA FICK MALAQUIAS, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior esquerdo de leve intensidade avaliada em 

25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031344-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTA DA SILVA (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031344-12.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANA MARTA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032830-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA VERISSIMO GONCALVES OAB - MS8270 (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032830-66.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ ROBERTO DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059616-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1059616-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO PAULO RODRIGUES DE AMORIM REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por JOÃO PAULO RODRIGUES DE 

AMORIM em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, onde a parte autora foi intimada a efetuar/comprovar o 

pagamento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo 

único, do CPC), no entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer 

manifestação, conforme certificado. O artigo 290 do Código de Processo 

Civil determina que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, 

foi dada oportunidade à parte autora para que o processo não tivesse um 

fim por ela indesejado (extinção sem resolução do mérito), mas 

infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo seu desinteresse pela 

ação. Ressalte-se que para o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

somente a intimação do advogado é suficiente, pois a intimação pessoal 

da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 

do CPC. Assim, mesmo após regular intimação da parte autora para que 

efetuasse ou comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a 

mesma deixou decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo 

ser extinto, sem o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto 

processual. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CUSTAS INICIAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO. 

INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 290 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. 

APELO IMPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 290 do CPC/15, "será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias." Não comprovado o efetivo recolhimento das custas 

iniciais, malgrado o autor tenha sido instado para tanto, deve ser mantida a 

sentença que extinguiu o feito, sem exame do mérito, e determinou o 

cancelamento da distribuição.” (TJ-BA - APL: 05666304120158050001, 

Relator: Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 09/04/2018) Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022066-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE FABRIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Tratando-se de matéria de menor complexidade, procedo ao 

julgamento. RICARDO HENRIQUE FABRIS ajuizou Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 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. Foi juntado o 

termo de sessão de conciliação (Id. 6803357), a qual restou infrutífera 

devido à ausência da parte autora. A requerida apresentou contestação, 

tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo para Seguradora Líder. No mérito, alega a 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 (Id. 7262598). Réplica no arquivo 

de Id. 9169642. A realização de prova pericial foi deferida (Id. 12489273), 

e a parte autora foi intimada via DJE na pessoa de seu advogado, bem 

como promovida a tentativa de intimação pessoal por duas vezes (Ids. 

16620925 e 17421682), todavia, o autor não compareceu nos dois 

agendamentos efetuados pelo perito (Id. 17638398 e 22966372). 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) No 

mérito, a ré alega o descumprimento ao artigo 5º, §5º da Lei nº 6.194/74 

devido à ausência do laudo do IML, no entanto, sabe-se que havendo 

outros meios com que se possa apurar o grau da lesão, este documento é 

dispensável no âmbito judicial. Nesse sentido é a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

SEGURADORA RECORRENTE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 

IMPRESCINDÍVEL – LAUDO DO IML- IRRELEVÂNCIA - OUTROS MEIOS DE 
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COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DOS DANOS DELE DECORRENTES - 

JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA – A 

PARTIR DO SINISTRO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I- 

A regra instituída pelo artigo 5º, § 1º, alínea a, e § 5º, da Lei n. 6.194/1974, 

que exige a apresentação do laudo do IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, é de observância exclusiva para a 

hipótese de pedido de quitação administrativa, portanto, não há 

imprescindibilidade desse documento se por meio de outros elementos o 

juiz pode aplicar a lei ao caso concreto. II- A correção monetária é devida 

desde a data do acidente, ou seja, do efetivo prejuízo, para preservar o 

poder de compra do valor da indenização e, consequentemente, evitar o 

enriquecimento ilícito ou sem causa da seguradora. Os juros de mora 

incidem desde a citação. (TJ-MS – APL: 08241163420178120001 MS, 

Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 

06/09/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/09/2018). Negritei 

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) 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 por seu advogado, e não localizada 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 RICARDO HENRIQUE FABRIS em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

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: 1058013-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID MENDONCA FRIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1058013-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEIVID MENDONCA FRIGO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por DEIVID MENDONÇA FRIGO em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a parte 

autora foi intimada a efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais 

de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), no entanto, deixou 

transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme 

certificado. O artigo 290 do Código de Processo Civil determina que “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade à parte 

autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do CPC. Assim, 

mesmo após regular intimação da parte autora para que efetuasse ou 

comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a mesma deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser extinto, sem 

o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS 

INICIAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO 

FEITO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA 

DO ART. 290 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 

Conforme estabelece o artigo 290 do CPC/15, "será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias." Não comprovado o efetivo recolhimento das custas iniciais, 

malgrado o autor tenha sido instado para tanto, deve ser mantida a 

sentença que extinguiu o feito, sem exame do mérito, e determinou o 

cancelamento da distribuição.” (TJ-BA - APL: 05666304120158050001, 

Relator: Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 09/04/2018) Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058558-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO BARBOSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1058558-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCINDO BARBOSA PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por LUCINDO BARBOSA PEREIRA em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a 

parte autora foi intimada a efetuar/comprovar o pagamento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), no 

entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, 

conforme certificado. O artigo 290 do Código de Processo Civil determina 

que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade 

à parte autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do CPC. Assim, 

mesmo após regular intimação da parte autora para que efetuasse ou 

comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a mesma deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser extinto, sem 

o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS 

INICIAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO 

FEITO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA 

DO ART. 290 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 

Conforme estabelece o artigo 290 do CPC/15, "será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias." Não comprovado o efetivo recolhimento das custas iniciais, 

malgrado o autor tenha sido instado para tanto, deve ser mantida a 

sentença que extinguiu o feito, sem exame do mérito, e determinou o 

cancelamento da distribuição.” (TJ-BA - APL: 05666304120158050001, 

Relator: Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 09/04/2018) Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020633-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS DE LIMA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020633-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO VINICIUS DE LIMA E SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. BRUNO VINICIUS DE LIMA E SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 20/10/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a impugnação ao pedido de concessão 

da justiça gratuita, e ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

ausência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, do 

pagamento em sede administrativa, do ônus do autor quanto ao fato 

constitutivo do seu direito, impossibilidade do pagamento superior ao limite 

indenizatório, discorre a cerca da prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 28758664). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré impugnou o pedido de concessão da justiça gratuita formulado 

pela parte autora, argumentando que o autor possui condições de arcar 

com as despesas processuais, requerendo a revogação do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Pois bem, o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 

dispõe que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. Desse modo, incumbe à parte 

impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o 

beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar 

os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e 

de sua família, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 1060/50, confira-se: 

“Art. 7º - A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão”. 

Assim, além da impugnante não ter promovido qualquer prova nesse 

sentido e considerando o valor da causa e o comprovante de renda 

mensal juntado pelo autor, conclui-se que deve ser mantido o benefício. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR 

BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E VI 

DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA 

QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR 

DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM 

QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL 

DE PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - 

MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a necessária 

revogação do benefício da assistência judiciária concedida em favor do 
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autor apelado, esta merece ser mantida. [...]”. (TJMT, Ap. 144181/2013, 

Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 

12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei. Com essas 

considerações, rejeito a impugnação à concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita. Quanto a alegação de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão 

de o comprovante de residência não ter sido apresentado, os artigos 319 

e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço 

caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de afastar a parte 

de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que afasto a 

preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO 

CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE 

REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA 

INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE 

NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do 

CPC/2015, a parte autora deve informar seu endereço, além de outros 

dados estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de 

residência. De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora 

não é requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o 

juiz, de forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma 

conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio 

Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, a ré 

alega a invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não 

fora presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não 

seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, comprova que o autor foi vítima de acidente 

de trânsito em 20/10/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

BRUNO VINICIUS DE LIMA E SILVA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do tornozelo esquerdo de intensa intensidade avaliada 

em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos). 

Todavia, a parte autora alega ter recebido pagamento administrativo no 

valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), como consta ID 20093590, logo a parte faz jus ao valor 

remanescente de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta 

e cinco centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a 

partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 
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partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0050517-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes noticiaram que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a extinção do processo. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Sem custas, conforme 

disposto no art. 90, § 3º, CPC. Diante da renúncia ao prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se o processo, mediante 

as baixas de estilo. Indefiro o pedido de suspensão do processo, vez que 

em caso de inadimplemento, poderá ser dado início à fase de cumprimento 

de sentença. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1018133-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

D3S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME OAB 

- 07.186.266/0001-10 (REPRESENTANTE)

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT12948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

MARIA ELISA MAGALHAES MARCOLIN OAB - RS96862 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018133-74.2017.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: D3S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE 

RASTREAMENTO LTDA - ME REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de 

Ação de Produção Antecipada de Provas proposta por D3S – Locação e 

Comércio de Equipamentos de Rastreamento Ltda. – ME em desfavor de 

Vivo S/A, objetivando a apresentação pela ré de relatório da quantidade 

de chips ativos e seu respectivo consumo, assim como os contratos 

firmados entre as partes nos últimos 18 meses. Com a inicial vieram os 

documentos de ID 8097287 a ID 8097990. A parte ré se manifestou 

apresentando relatório e contrato, requerendo a dilação de prazo para a 

juntada dos demais documentos (ID 9280867). Deferida a dilação de prazo 

(ID 9699466), a ré apresentou os documentos de ID 11110590. A parte 

autora impugnou os documentos juntados, alegando não serem válidos e 

serem distintos do requerido, postulando pela aplicação de multa por 

descumprimento (ID 11519619). A parte ré apresentou manifestação com 

link para acesso aos demais documentos (ID 19144936). Novamente a 

parte autora se manifestou, impugnando os documentos apresentados e 

postulando pela aplicação de multa por descumprimento pela ré (ID 

24440482). É o relatório. Decido. Sabe-se que o presente procedimento 

tem por escopo tão somente a produção de prova para ser utilizada na 

ação principal, não havendo que se discutir questões de mérito. 

Ressalta-se que descabe a pretensão da autora quanto à aplicação de 

multa por descumprimento, vez que não aplicável em ação de produção 

antecipada de provas, conforme entendimento jurisprudencial abaixo: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRETENDIDA 

FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO 

DA ORDEM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO 

IMPOSTA PELA SÚMULA 372 DO STJ. ADEMAIS, CONSEQUÊNCIA EM 

CASO DE DESATENDIMENTO PREVISTA NO ART. 400 DO CPC. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO 

POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, CPC. ACOLHIMENTO NO PONTO. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SC – AC: 

0306603472017824011, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 

08/10/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial). No mais, verifica-se que, 

embora a autora impugne os documentos juntados pela ré, em análise aos 

documentos, tem-se que esses são suficientes ao fim a que se destina a 

presente ação. Ademais, a prova produzida deverá ser apreciada no juízo 

da causa principal, que pode, a qualquer tempo, determinar mesmo de 

ofício, a exibição de documentos que entender necessários, conforme seu 

prudente arbítrio. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, 

declaro satisfeita pela parte ré a apresentação dos documentos 

requeridos no pedido inicial (ID 9280934, ID 9280951, ID 11110590 e ID 

19144936), declarando extinta a presente Ação de Produção Antecipada 

de Prova, com base no art. 487, I, do CPC. Em se tratando de autos 

eletrônicos, deixo de atender o disposto no artigo 383 do CPC. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 0053912-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO OASIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Mika da Amazônia Alimentos Ltda. ajuizou Medida Cautelar de 

Arresto com pedido de Liminar em desfavor de Supermercado Oásis Ltda. 

ME, ambos qualificados nos autos, alegando que é credora do requerido, 

na quantia de R$ 3.541,20 (três mil quinhentos e quarenta e um reais e 

vinte centavos), representada por notas fiscais de venda de mercadorias, 

materializadas em quatro duplicatas. Narra que os documentos trazidos 

demonstram que o réu encontra-se em estado de insolvência, fato este 

que reclama a intervenção imediata do Poder Judiciário a fim de 

resguardar o objeto da ação principal a ser proposta. Requer a concessão 

de liminar para arrestar tantos bens bastem para satisfazer o crédito. No 

final, a procedência da ação, com a confirmação da liminar, e a 

condenação da parte ré nas verbas de sucumbência. O pedido liminar foi 
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analisado e deferido (Id. 26933450). A requerida compareceu aos autos 

para informar que entrou em recuperação judicial (Id. 26933453) e não 

apresentou defesa. O processo foi suspenso duas vezes, e o autor 

informou que seu crédito não foi habilitado no juízo da recuperação judicial 

(Id. 26933463). Os advogados da requerida noticiaram a renúncia ao 

mandado, comprovando a cientificação da mesma (Id. 26933465). Foi 

expedida carta de intimação para a parte requerida regularizar a 

representação processual (Id. 26933466), mas a correspondência 

retornou com a informação de “mudou-se” (Id. 26933468). É o relatório. 

Decido. Em razão de não existir necessidade de produção de outras 

provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Primeiramente, decreto a revelia da 

requerida, nos termos do art. 344, do NCPC. O feito deverá prosseguir 

mesmo sem a regularização da representação processual da ré, vez que, 

apesar de cientificada da renúncia dos seus patronos, não constituiu 

novos advogados. Além disso, superado o prazo de 180 dias, o processo 

pode retornar a marcha, e em consulta ao sistema Apolo, vê-se que não 

houve ainda a decretação de falência da ré. 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. Ressalte-se que foi deferida a liminar pleiteada, após se 

vislumbrar a existência dos citados requisitos legais exigidos (Id. 

26933450), restando justificada a prestação jurisdicional. Posto isso, com 

fundamento no artigo 485, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado nesta Medida Cautelar de Arresto 

movida por Mika da Amazônia Alimentos Ltda. em desfavor de 

Supermercado Oásis Ltda. ME, consequentemente confirmo a decisão de 

Id. 26933450. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0051224-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

NIVALDO DONIZETI CALDAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690-O (ADVOGADO(A))

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0051224-46.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: 

N. T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, NIVALDO DONIZETI 

CALDAS EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Expeça-se alvará em favor da parte ré para 

levantamento de toda a quantia depositada ID 27004752. No mais, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Custas processuais dividida entre as partes. 

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011884-32.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CESAR DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADM ADN COSTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Thiago César da Silva e ADM Costa Comércio de Veículos Ltda., 

noticiaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo (Id. 27013701). A ré ADM peticionou informando 

que o veículo permanece com o autor (Id. 27013743). O autor foi 

intimando, por seu advogado, para informar precisamente sobre a 

pretensão do prosseguimento da ação contra a BV Financeira, ora corré 

(Id. 27013746), e diante da inércia, foi determinada sua intimação pessoal 

(Id. 27013748), mas restou infrutífera, tendo o oficial de justiça certificado 

que ele mudou de endereço (Id. 27013750). Assim, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre Thiago César da Silva e ADM Costa Comércio de 

Veículos Ltda., para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTA esta ação em relação a ele, com fulcro 

nos artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Honorários 

advocatícios na forma pactuada. No tocante à BV Financeira, ora corré, 

ao que parece, o autor desistiu da rescisão do contrato de compra e 

venda e financiamento do veículo, consequentemente em prosseguir a 

demanda contra ela, por isso, também julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC, sobre a 

financeira. Custas processuais e honorários advocatícios da corré BV 

Financeira, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, serão 

pagos pela parte autora (art. 90 do NCPC). Todavia, suspendo a 

exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 27013096). 

Certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se o processo, mediante 

as baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010426-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA FERNANDES PISAIA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010426-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISABEL CRISTINA FERNANDES PISAIA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

ISABEL CRISTINA FERNANDES PISAIA, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 22/06/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a falta de interesse processual pela 

ausência de regulação do prévio pedido administrativo. No mérito alega a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre sobre o 

quantum indenizatório em caso de condenação, da necessidade de 

expedição de ofício ao hospital, da impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, da impossibilidade de vincular a indenização ao salário mínimo, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 
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requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos ID 26389753. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

ausência de regulação do prévio requerimento administrativo, esta 

alegação não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, a requerida alega a necessidade de expedição de ofício ao 

hospital, verifica-se que a o ônus da prova incumbe a esta, não vendo 

este juízo necessidade de intervenção. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 22/06/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ISABEL CRISTINA 

FERNANDES PISAIA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047056-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAOLA HANSEN GUARDIAS (EXECUTADO)
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Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023997-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029819-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FREIRE WOLF (AUTOR(A))

NELMA DE JESUS FREIRE WOLF (AUTOR(A))

BRUNA FREIRE WOLF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

cooperativa habitacional e condominial autonoma do estado de mato 

grosso (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que o Embargos Monitórios da parte Requerida 

encontra-se tempestivo. Desta forma, nos termos do art. 702, §2°, CPC, 

impulsiono o feito para proceder a intimação da parte Requerente para 

responder aos embargos, no prazo de quinze dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033193-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PREMOFORT - ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS OAB - SP203049-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY L M GHO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009564-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MAOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009564-16.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do laudo pericial ,requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034969-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANICE RITA DE OLIVEIRA 37797859191 (REU)

 

Certifico e dou fé que o Embargos Monitórios da parte Requerida 

encontra-se tempestivo. Desta forma, nos termos do art. 702, §2°, CPC, 

impulsiono o feito para proceder a intimação da parte Requerente para 

responder aos embargos, no prazo de quinze dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031451-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADÃO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI VANIA SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004211-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIDADE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR TORRES MENDES OAB - RO2305 (ADVOGADO(A))

 

Diante da manifestação da parte Requerente/Exequente - pedido de 

desistência, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Requerida/Executada, para, no prazo de quinze dias, manifestar nos 

autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032567-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TENUTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE VEICULOS LTDA (REU)

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PJE 1032567-68 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação das 

Partes REQUERIDAS para se manifestarem sobre a apresentação da 

proposta dos honorários periciais juntados no id 26226251 e 26226275, 

bem como, intimar-las para se aceita a proposta, realizarem o depósito dos 
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valores correspondentes aos honorários periciais, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada REQUERIDO. Cuiabá, 13/02/2020 MAISA 

IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA analista judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033403-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DA COSTA MORAES BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANABEL MARIA OGEDA (REU)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044329-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RICO (EXECUTADO)

SAMANTHA FRANCA DOS ANJOS RICO (EXECUTADO)

NORIVAL RICO FILHO (EXECUTADO)

JULLIANY CRISTINA DO NASCIMENTO CONCATO RICO (EXECUTADO)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975248 Nr: 11723-85.2015.811.0041

 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: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELA OCULOS DE SOL LTDA - EPP, MAYARA 

SIQUEIRA SILVA GONSALES, ENIO DE ARAUJO ME, ENIO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINE GOMES - 

OAB:15.235/MT, ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Alta- Associação de 

Lojistas do Shopping Center 3 Américas em desfavor de Bela Óculos de 

Sol Ltda, representada por Mayara Siqueira Silva Gonsalves e Enio de 

Araújo ME, representado por Enio Araújo, e condeno as requeridas ao 

pagamento no valor de R$ R$ 3.394,46( três mil trezentos e noventa e 

quatro reais e quarenta e seis centavos), acrescidas de correção 

monetária pelo INPC a partir da citação, juros de 1% ao mês a partir do 

vencimento das parcelas.Condeno as requeridas ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% 

sobre o valor da condenação.Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992420 Nr: 19611-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIFICIO SAINT RIOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. José Arlindo do Carmo - 

OAB/MT 3.722 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O exequente se manifestou, conforme fls. 89, informando a ausência de 

valores bloqueados via sistema BACENJUD (id 20150956) e inexistência 

de bens em nome do condomínio executado, motivo pelo qual pugna pelo 

deferimento de penhora de 30% (trinta por cento) do 

faturamento/arrecadação mensal do condomínio, bem como eventual saldo 

proveniente do fundo de reserva, até a quitação do débito executado.

Dispõe o art. 835, X e 866, do Código de Processo Civil:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

X – percentual do faturamento da empresa devedora;

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, 

tendo-se, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o 

crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de 

faturamento da empresa.

§ 1ª O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito 

exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da 

atividade empresarial.

Assim, verifica-se a possibilidade de penhora no faturamento, desde que 

ausentes outros bens penhoráveis, bem como que não torne inviável o 

exercício das atividades do executado que, no caso em análise, trata-se 

de funcionamento de condomínio.

Desse modo, DEFIRO o pedido de penhora do faturamento do condomínio 

executado, no percentual máximo de 30% (trinta por cento), sem prejuízo 

de nova avaliação.

Intime-se o executado acerca da penhora, bem como para, no prazo de 05 

(cinco) dias, acostar aos autos os últimos três meses de faturamento do 

condomínio.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da nomeação de administrador-depositário ou administrador de 

confiança do juízo.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1164630 Nr: 37786-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OMEGA TOWER, EVANDRO 

BARROSO DE BRITO

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

TOCANTINS LTDA, NILTON DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - OAB:, 

CREIDE MARIA DA SILVA - OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

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

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido formulado às fls. 115, uma vez que não há nos autos 

procuração da parte requerida com poderes para o recebimento de 

citação.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996963 Nr: 22147-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STUDIUN-3 VIDEO PRODUÇÕES LTDA - ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIO REGINONAL DO PARTIDO DO 

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:16106, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO POSSAS DE 

CARVALHO - OAB:2.623/MT

 Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por Studiun-3 Vídeo 

Produções Ltda – ME representada por seu sócio proprietário Ezequiel 

Salomão da Silva em face Diretório Regional do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro – PMDB para:a)Condenar o requerido ao 

pagamento de R$ 93.484,27 (noventa e três mil quatrocentos e oitenta e 

quatro reais e vinte e sete centavos), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da citação.b)Condenar, ainda, a parte requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o 

valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85 § 2º do Código de 

Processo civil.Transitado em julgado, manifeste-se o autor interesse no 

cumprimento da sentença.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007552 Nr: 26584-76.2015.811.0041

 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: RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA BRITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUSA MEDRADO LUZ, VANUSA MEDRADO 

LUZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA REGINA MELO FORT - 

OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:23.763/MT

 Vistos, etc.

Analisando o feito verifico que a petição de fls. 226/227 encontra-se sem 

a assinatura da advogada da parte requerida.

Desta forma, intime-se a subscritora da peça, para que compareça à 

Secretaria desta Vara, a fim de sanar a irregularidade supramencionada, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem a correção da irregularidade, certifique-se 

e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1011057 Nr: 28033-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO 

CENTRO OESTE DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS III

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Lovizetto Gonçalves 

Leite - OAB:315.768/SP

 Vistos, etc.

Considerando a realização da audiência de instrução e o retorno da Carta 

Precatória para oitiva de testemunha negativa (fls. 231/253), dou por 

encerrada a instrução processual.

Intimem-se as partes para apresentarem os memoriais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976062 Nr: 12219-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOSCO CARVALHO DE CASTRO, 

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SCHNEIDER - 

OAB:15.345, IVAN SCHNEIDER - OAB:15.345/MT, JESSIKA CHRISTYE 

SAN MARTIN MACIEL - OAB:21.562/MT, JESSIKA CHRISTYE SAN 

MARTIN MACIEL - OAB:21562/O, LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - 

OAB:20901/O, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11.972/MT, RONY DE 

ABREU MUNHOZ - OAB:11972, Seonir Antônio Jorge - OAB:23002 MT

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação de Obrigação de 

não fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar 

ajuizada por Valdir Ribeiro em face João Bosco Carvalho de Castro e 

Valdir Pereira de Castro Filho para condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a serem corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Condeno 

a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.Transitado em julgado, 

manifeste-se o credor quanto ao interesse na execução da sentença. 

Nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias 

anotações.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993588 Nr: 20233-87.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE SAMPAIO MATTOS JUNIOR

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR.CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:OAB/SP 242.289

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte Requerida para, 

no prazo legal, manifestar-se sobre o pedido de desistência da ação feito 

pela parte autora.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994706 Nr: 20889-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VITALINO DA SILVA FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.156-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA 

NETO - OAB:4611-B/MT, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 11795, PAULO RENATO PASCOTTO - OAB:OAB/MT 

17320, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLVIEIRA - OAB:15629

 Certifico que a parte requerida protocolou petição fora do prazo. Deste 

modo, nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para, no prazo legal, manifestar- se 

acerca da petição de fls. 128/129, requerendo o que entender de direito.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075542 Nr: 57755-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI JOSÉ PIRES, JACINTA THOMAS PIES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 
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IMOBILIÁRIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT, RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - OAB:12913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c 

obrigação de fazer proposta por Lauri José Pires e Jacinta Thomas Pies 

em face de Brookfield MB Empreendimentos Imobiliários S/A.

A requerida apresentou contestação às fls. 88/110, e em sede de 

preliminar, argumentou acerca da impossibilidade jurídica dos pedidos, 

diante da incompatibilidade/impossibilidade de cumulação dos pedidos de 

lucros cessantes e multa contratual.

Impugnação às fls. 175/183.

Os autos vieram conclusos.

Passo a sanear o feito.

Pois bem, a preliminar suscitada pelo requerido em sede de contestação, 

se confunde com o próprio mérito da questão, e serão analisadas 

oportunamente, após a instrução processual, ocasião em que poderão ser 

analisadas as provas produzidas a fim de constatar ou não a pertinente 

dos pedidos.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido, a ilicitude na conduta da 

requerida, a existência de atraso na entrega do imóvel, o descumprimento 

dos termos do contrato, a apuração dos danos morais, sua extensão e 

correspondência com o fato em discussão.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003458 Nr: 24910-63.2015.811.0041

 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: CAMIL CÁCERES MINERAÇÃO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE GONÇALVES DIAS 

CARVALHO - OAB:25901, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5.367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Luciano André Frizão - 

OAB/MT 8340-B - OAB:

 Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Cobrança 

proposta por Ação de Cobrança ajuizada por Camil Cáceres Mineração 

Ltda em face de Três Irmãos Engenharia Ltda para:a)Condenar a 

requerida ao pagamento R$ 95.653,60 (noventa e cinco mil seiscentos e 

cinquenta e três reais e sessenta centavos), acrescidas de correção 

monetária pelo INPC a partir do seu vencimento, juros de 1% ao mês a 

partir da citação.b)Condenar a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o autor o interesse na execução da sentença. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1068802 Nr: 54900-02.2015.811.0041

 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: LUCIANA DA SILVA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARLOS PEIXOTO - 

OAB:22.408-MT, HUGO PAGOTTO REIS - OAB:19.573/MT, TIAGO 

ANDRE VIVAS DA SILVA - OAB:15.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada 

por Luciana da Silva Figueiredo em face Banco PSA Finance Brasil S/A 

para:a)Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).b) 

Condenar a requerida a efetuar o ressarcimento do valor de R$ 3.720,00 

(três mil setecentos e vinte reais), a título de restituição em dobro pela 

cobrança indevida das parcelas 15 e 17 no valor de R$ 927,01 

(novecentos e vinte e sete reais e um centavos) cada.c)Condenar a 

requerida ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios 

referente a estes autos, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965481 Nr: 7152-71.2015.811.0041

 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: OSMAR EVANGELISTA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na Ação de Cobrança de Indenização Securitária 

ajuizada por Osmar Evangelista Pontes em face Bradesco Previdência e 

Seguros S/A e Mapfre Vida S.A.Condeno o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo no 

valor de 10% sobre o valor da ação, nos termos do art. 85 § 2º do Código 

de Processo Civil cuja execução torno suspensa ante a gratuidade de 

justiça concedida.Transitado em julgado, não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1101423 Nr: 11085-18.2016.811.0041

 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: ERISVALDO SANTANA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, SHIMAZAKI FOSS & FOSS 

LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741, DAIANE CRISTINA DUARTE - OAB:OAB/MT 19.248, IRIONEI 

GRITTZ - OAB:10.165/MT, LEIDIANE ALMEIDA VETORAZZI - 

OAB:21.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065 a

 Vistos, etc.

 Considerando a realização de perícia grafotécnica e a formulação de 

acordo, intimem-se as partes para se manifestar a respeito dos honorários 

periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1016897 Nr: 30513-20.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR BORTOTI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TABELIÃ DO SÉTIMO SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

c/c Repetição de Indébito ajuizada por Augusto Cesar Bortoti de Andrade 

em face de Nizete Asvolinsque, Tabeliã e Oficial do Sétimo Serviço Notarial 

e Registral de Imóveis de Cuiabá-MT (Cartório do 7º Ofício). Condeno o 

requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 

85 § 2º do CPC, cuja execução torno suspensa devido a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. Transitado em julgado, não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

necessárias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999567 Nr: 23259-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON SEBASTIÃO NEPONUCENO DE 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:OAB/MT 20944-O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:OAB/MT 

7.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte Autora para dar andamento ao feito, 

informando o endereço atualizado do executado, requerendo o que de 

direto, no prazo de 05 (cinco) dias.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969635 Nr: 9166-28.2015.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Jaqueline Proença Larréa - 

OAB:OAB/MT 13.356, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - 

OAB:20237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

 Victor Hugo O. dos Reis – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1317397 Nr: 12496-28.2018.811.0041

 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: ABRÃO MARTINS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LUIZ ALMEIDA, EDER LUIZ ALMEIDA E 

CIA LTDA, SEBASTIÃO MANOEL DA FONSECA, CENTRAIS ELETRICAS DE 

MATOGROSSENSES-CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:17.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à certidão às fls. 168, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1121451 Nr: 19437-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FIDELIS MENDES LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCIANA ANGELICA ALBUQUERQUE MELO 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO MEDEIROS - OAB:3557-A/MT

 Vistos, etc. (...) No mais, as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

comprovação da responsabilidade da vítima e do requerido, a existência 

de irregularidade na condução por qualquer das partes, a dinâmica do 

acidente, a existência de dano passível de indenização, o nexo causal e 

sua extensão. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a 

audiência de Instrução para o dia ____/____/____ às _____:____ horas, 

para o depoimento pessoal da parte autora e da requerida, além da oitiva 

de testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente 

de prévia apresentação de rol.Nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 972883 Nr: 10627-35.2015.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de adesivo pelo requerido, 

ora apelante, de fls. 275/285, desta forma, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005886-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMITILA DE MELLO ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005886-56.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c 

Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Domitila de Mello 

Esteves em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinado 

o restabelecimento do fornecimento dos serviços ao imóvel, bem como 

para que a requerida se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro 

de proteção ao crédito e, caso já tenha efetuado a negativação, realize a 

imediata exclusão. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços 

prestados pela parte requerida, por meio da unidade consumidora nº 

6/2673427-7. Aduz que no dia 11 de fevereiro de 2020 a requerida 

efetuou a suspensão do fornecimento dos serviços. Relata que após a 

realização de vistoria e medição no estabelecimento da autora, as faturas 

passaram a ser expedidas em valores exorbitantes, sendo que no mês de 

dezembro/2019 recebeu cobranças nos valores de R$ 1.528,20 (um mil 

quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos), R$ 2.632,06 (dois mil 

seiscentos e trinta e dois reais e seis centavos) e R$ 2.460,52 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e seis centavos), todas com vencimento na 

data de 30 de janeiro de 2020. Informa que os valores são abusivos e 

indevidos. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a 

mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida 

com o recebimento de faturas com valores exorbitantes, razão pela qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o 

restabelecimento do fornecimento dos serviços ao imóvel, bem como para 

que a requerida se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de 

proteção ao crédito e, caso já tenha efetuado a negativação, realize a 

imediata exclusão. Analisando detidamente os autos, verifica-se presente 

a probabilidade do direito, tendo em vista as faturas nos valores de R$ 

1.528,20 (um mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos), R$ 

2.632,06 (dois mil seiscentos e trinta e dois reais e seis centavos) e R$ 

2.460,52 (dois mil quatrocentos e sessenta reais e seis centavos), 

acostadas no id 29110018 e o histórico de consumo acostado junto à 

inicial, bem como a comprovação de cobrança excessiva em relação aos 

meses anteriormente faturados. Do mesmo modo, observa-se o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a suspensão 

dos serviços essenciais. Não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de 

urgência e determino que a parte requerida, com relação à fatura do 

mês/referência dezembro/2019, nos valores de R$ 1.528,20 (um mil 

quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos), R$ 2.632,06 (dois mil 

seiscentos e trinta e dois reais e seis centavos) e R$ 2.460,52 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais e seis centavos), RESTABELEÇA, no prazo 

de 06 (seis) horas, o fornecimento dos serviços ao imóvel, bem como se 

abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, 

sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da 

tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência 

de conciliação para o dia 02/06/2020, 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). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1025413-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

SERGIO LUIZ PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

ANTONIO BRUNETTA FILHO (REQUERIDO)

WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

JOAO HENRIQUE PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

APARECIDA PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025413-28.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por Gustavo 

Fernandes da Silva Peres em desfavor de Aparecida Perri Bruneta, João 

Henrique Perri Brunetta, Antônio Brunetta Filho, Wilson Roberto Perri 

Brunetta, Sérgio Luiz Perri Brunetta e Egmar Ivo Francisco Perri Brunetta. 

A decisão de id 21193682 deferiu parcialmente a tutela de urgência 

requerida, determinando o arresto financeiro das contas dos executados, 

na importância de R$ 1.426.661,52 (um milhão quatrocentos e vinte e seis 

mil seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e, 

sendo infrutífero ou insuficiente o bloqueio, determinou a expedição de 

ofício ao cartório de registro de imóveis para a averbação nas matrículas 

nº 19.512 e 8.390. O exequente se manifestou, por meio do id 22173980, 

pugnando pela penhora dos imóveis. O executado João Henrique Perri 

Brunetta se manifestou, conforme petição de id 22464978 E 22650612, 

nomeando bens à penhora. No id 22384997 consta decisão que indeferiu 

a penhora do imóvel registrado na matrícula nº 8.390, determinou a 
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expedição de certidão premonitória, bem como a busca de bens móveis, 

via sistema RENAJUD. Conforme id 22690287, o patrono do exequente 

Cardoso Rodrigues Advocacia Estratégica protocolou incidente de reserva 

de honorários, para que seja determinada a reserva de honorários no 

importe de 7,5%, de acordo com o contrato de prestação de serviços. O 

executado João Henrique Perri Brunetta protocolou exceção de 

pré-executividade (id 22893246). No id 24060669 consta decisão 

proferida em sede de recurso de agravo de instrumento, deferindo a 

antecipação da tutela recursal, reconhecendo a validade da citação 

encaminhada ao executado Wilson e a fraude à execução, determinado, 

ainda, a penhora dos direitos creditórios do executado sobre o imóvel. A 

decisão de id 24806704 decretou a nulidade da alteração contratual, 

determinando a penhora das cotas sociais do executado Wilson. Certidão 

de decurso de prazo para o exequente se manifestar a respeito da 

exceção de pré-executividade, conforme id 24960216. Embargos de 

declaração opostos pelo exequente, por meio do id 25153539, os quais 

foram rejeitados, conforme sentença de id 25776405. O exequente se 

manifestou, conforme id 28971253, pugnando pela certificação de 

decurso de prazo para a manifestação dos executados, bem como a 

liberação de alvará para o levantamento dos valores bloqueados via 

sistema BACENJUD. Malote digital acostado no id 29027164, constando a 

citação positiva, por hora certa, via carta precatória, dos executados 

Sergio Luiz Perri Brunetta e Aparecida Perri Brunetta. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. É sabido que a exceção de 

pré-executividade é criação doutrinária acolhida pela jurisprudência, que 

tem por escopo possibilitar a discussão de questões processuais, nos 

próprios autos da execução e independentemente da interposição de 

embargos. Todavia, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que, 

referida regra comporta exceções para permitir, mesmo não havendo 

segurança do Juízo, que a parte alegue matérias de ordem pública, que 

podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e influam no desenvolvimento 

válido do processo, permitindo-lhe, desde logo, discutir questões relativas 

aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos que 

fulminam de nulidade o título, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, 

desde que dispense produção de provas. Assim, a exceção de 

pré-executividade atende ao interesse público quanto à economia 

processual. Além do que, tem como principal argumento não permitir que 

uma execução prossiga se manifestamente descabida. Nesse sentido tem 

decido os tribunais, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A 

possibilidade de verificação de plano, sem necessidade de dilação 

probatória, delimita as matérias passíveis de serem deduzidas na exceção 

de pré-executividade, independentemente da garantia do juízo. 

Precedentes: EResp 614272/PR, Primeira Seção, Min. Castro Meira, DJ de 

06.06.2005; Resp 717250/SP, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 

26.04.2005; Resp 611617/RJ, Primeira Turma, Min. Teori Albino Zavascki, 

DJ de 23.05.2005. 2. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 

747742/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 09.08.2005, DJ 22.08.2005 p. 157). No caso em tela, informa o 

excipiente a ausência de caução idônea, inexistência da prova de sua 

insolvência, a insignificância do valor retido e impenhorabilidade de valores 

bloqueados na poupança, a irregularidade na inclusão de seu nome no 

cadastro de proteção ao crédito, da impossibilidade de averbação nas 

matrículas dos imóveis. Desse modo, considerando que os fundamentos 

levantados pelo executado carecem de dilação probatória e não 

influenciam no desenvolvimento válido do processo ou descaracterizam o 

débito executado, incabível a sua discussão por meio da via eleita. Nesse 

sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – PROTESTO – ACEITE DE 

TERCEIROS – VALIDADE – DUPLICATA DEVIDAMENTE PROTESTADA – 

PEDIDO DA MERCADORIA ASSINADO PELO EXECUTADO – MESMO 

ENDEREÇO DO PEDIDO E DA ENTREGA – DECISÃO MANTIDA- RECURSO 

DESPROVIDO. Na espécie, além da duplicata possuir aceite, ainda foi 

devidamente protestada e encontra-se acompanhada do recibo da entrega 

do produto, no qual inclusive, consta o mesmo endereço do agravante 

indicado no pedido da mercadoria por ele próprio assinado, preenchendo 

todos os requisitos dos incs. I e II do artigo 15 da Lei nº 5.474/68, aptos a 

conferir exigibilidade ao título. Repisa-se ainda que a exceção de 

pré-executividade não comporta dilação probatória, de modo que, é 

defeso ao agravante discutir através dessa via, matérias que careçam de 

produção de provas, como a validade da assinatura contida nos 

documentos, devendo o recorrente, valer-se da via adequada para tal. 

(N.U 1004973-71.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018) ESTADO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1010548-94.2017.8.11.0000 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – NECESSIDADE 

DE MAIOR ELEMENTO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Ainda que seja possível a arguição de ilegitimidade passiva 

em sede de exceção de pré-executividade, o incidente só merece 

provimento se cabalmente demonstrado, sem necessidade de produção 

de provas outras, a constatação, de plano da alegado fato processual. Se 

as circunstâncias do caso concreto não permitem, com a certeza que a 

questão encerra, afirmar que o excipiente é parte ilegítima, mostra-se 

acer tada a  dec isão que re je i tou o  inc idente .  (N.U 

1010548-94.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/06/2018, Publicado no DJE 13/06/2018) Sem maiores delongas, 

observa-se que a matéria discutida não é cabível em exceção de 

pré-executividade, inexistindo fundamentos para acolhimento da presente 

exceção, razão pela qual a REJEITO. Condeno a parte excipiente em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que “a 

exceção de pré-executividade guarda caráter contencioso e se 

assemelha aos embargos do devedor, razão pela qual no procedimento da 

exceção são devidos honorários, inclusive na execução fiscal” (STJ, 1.ª 

T., REsp 508301-MG, Rel. Min. Luiz Fux, v.u., j. 26.8.2003, DJU 29.9.2003, 

p. 166). Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 10, do Código de 

Processo Civil, manifestar-se a respeito do incidente de reserva de 

honorários advocatícios, conforme id 22690287 e documentos. Intime-se o 

executado João Henrique Perri Brunetta para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da discordância dos bens nomeados a penhora, 

realizando a sua substituição. Certifique-se a Sra. Gestora quanto à 

efetivação da citação de todos os executados e o decurso de prazo para 

a manifestação. Postergo a apreciação do pedido de levantamento de 

alvará e realização de nova busca de bens para após a certificação do 

decurso de prazo. Decorrido o prazo e cumprida às determinações, 

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: 1045905-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVADISIO MEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSI MARI GIACOMONI BEUX OAB - MT13469-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO TOMAZ PEREIRA (REQUERIDO)

WALMIR DIAS GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045905-41.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005857-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

APARECIDA DUARTE HG MUSSI CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BARBOSA DE CARVALHO (EXECUTADO)

CONCEICAO BARBOSA DE CARVALHO (EXECUTADO)
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CARLOS GARCIA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005857-06.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Encargos decorrentes da Locação 

ajuizada por Aparecida Duarte HG Mussi representada por CID Imóveis 

EIRELI em desfavor de Anderson Barbosa de Carvalho. Cite-se a parte 

executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o 

pagamento do débito, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

que poderão ser reduzidos pela metade em caso de pagamento integral do 

débito no prazo acima previsto. Conste no mandado que no prazo para 

embargos, se os executados reconhecerem a dívida exequenda poderá 

depositar 30% do montante e o restante parcelar em até seis vezes, 

acrescidos de correção monetária e juros de um por cento ao mês, na 

forma do artigo 916 do CPC. A parte executada interpor embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231, do CPC, 

distribuídos por dependência e instruídos com as cópias processuais 

relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora de 

bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005861-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA LAIS DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005861-43.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Exibição de Documentos ajuizada por Bianca Lais da 

Silva Marques em desfavor de Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura – ICEC. 

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

inicial, acostando aos autos o extrato financeiro, a cópia de seu 

comprovante de endereço, bem como acostar as cópias de seus holerites 

dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005885-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JOBBERSON JONNY DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005885-71.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de 

Crédito cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Dano 

Moral ajuizada por Jefferson Jobberson Jonny de Lima em desfavor de 

Banco BMG S/A. Dispõe o art. 4º da Lei nº 1.060/50: “Art. 4º. A parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família.” A respeito do assunto a Egrégia Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou normas específicas no 

âmbito estadual sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, 

estabelecendo que: “2.14.8.1.2 - Para a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, deverá o 

magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as condições 

financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com consulta ao 

Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e 

Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos 

Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe analisar o estado de carência 

do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade 

àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas 

judiciais, sem prejuízo do sustento próprio, sendo essa, a orientação 

recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Neste caso, o 

estado de pobreza da parte autora não se enquadra no conceito expresso 

na lei, haja vista que por meio da analise dos autos e em consulta ao portal 

transparência, não restou demonstrada a precariedade da sua situação 

financeira a ponto de lhe ser impossibilitada o acesso à justiça em caso de 

indeferimento. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a declaração de 

pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de 

justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário. 

Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: “ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 
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processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, faculto o 

recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003106-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA INACIO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DAHER OAB - SP87188 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CHECOLI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003106-46.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Vera Lúcia Inácio de 

Oliveira em desfavor de Gilberto Checoli, visando à suspensão dos atos 

constritivos que atingiram os bens de sua propriedade, bem como a 

imediata restituição do veículo. Informa que a ação principal a qual 

pretende embargar é a ação de busca e apreensão de veículo nº 

1013294-35.2019.8.11.0041 – em que figuram como partes Gilberto 

Checoli (autora) e SPORTCARS Comércio e Locação de Veículos EIRELI, 

Marcelo Sixto Shiavenin, Thaís Fernanda Dalavalle e EWS Motors Comércio 

de Veículos EIRELI (requeridas). Aduz que foi deferida a tutela de urgência 

nos autos acima mencionados, autorizando a busca e apreensão do 

veículo. Informa a parte autora que é proprietária do bem em discussão no 

processo nº 1013294-35.2019.8.11.0041, adquirido na data de 08 de abril 

de 2019, realizando a transferência junto ao DETRAN/SP, razão pela qual 

visa à restituição para evitar maiores prejuízos. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. Prescreve o art. 674, do Código de Processo Civil que, aquele 

que sobre constrição poderá requerer o seu desfazimento por meio de 

oposição de embargos. Vejamos: Art. 674. Quem, não sendo parte no 

processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que 

possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, 

poderá requerer o seu desfazimento ou sua inibição por meio de 

embargos de terceiro. Pois bem. No caso em tela, informa a parte autora 

que é proprietária de um bem móvel, todavia, por meio do processo de nº 

1013294-35.2019.811.0041, houve a determinação e deferimento da de 

busca e apreensão do mesmo. Desse modo, entendo que os documentos 

acostados caracterizam-se como elementos suficientes para indicar a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, tendo em vista a nota fiscal de aquisição do veículo e o 

documento de propriedade devidamente registrado no nome da 

embargante, conforme documento de id 28415352. Dispõe o art. 678, do 

Código de Processo Civil: Art. 678. A decisão que reconhecer 

suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão 

das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, 

bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o 

embargante a houver requerido. Isto posto, RECEBO os presentes 

embargos, determino a SUSPENSÃO dos atos constritivos que atingiram o 

bem móvel objeto dos embargos e a REINTEGRAÇÃO do mesmo para a 

parte embargante, conforme art. 678, do Código de Processo Civil. Cite-se 

o embargado para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, de 

acordo com o art. 679, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005553-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE OLIVEIRA PINHAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR OAB - MT9839-O 

(ADVOGADO(A))

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT15436-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROCHA RODRIGUES DA CUNHA VILELA (EXECUTADO)

CASIMIRO JOSE AVELAR VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005553-07.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa e Quantia Certa 

ajuizada por Helio Oliveira Pinhal em desfavor de Casemiro José Avelar 

Vilela e Adriana Rocha Rodrigues da Cunha Vilela. Dispõe o art. 4º da Lei 

nº 1.060/50: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação na própria petição inicial, de que não 

está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de 

advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” A respeito do assunto 

a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou 

normas específicas no âmbito estadual sobre a concessão do benefício 

da justiça gratuita, estabelecendo que: “2.14.8.1.2 - Para a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, 

deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as 

condições financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com 

consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, 

Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no 

Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe analisar o estado 

de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio, sendo essa, a 

orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Neste 

caso, o estado de pobreza da parte autora não se enquadra no conceito 

expresso na lei, haja vista que por meio da analise dos autos e em 

consulta aos sistemas disponíveis, não restou demonstrada a 

precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser impossibilitada 

o acesso à justiça em caso de indeferimento. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 
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presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a 

declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, 

podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos 

em sentido contrário. Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, faculto o 

recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005952-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT0012715A 

(ADVOGADO(A))

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT17674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (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 1005952-07.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral proposta por Criativa Comércio de Utensílios do Lar LTDA 

em desfavor de OI Móvel S/A. Em sede de contestação a requerida OI 

Móvel S/A requereu a retificação do polo passivo para constar a empresa 

OI S/A. Impugnação ID 14365769. Passo a sanear o feito. No que tange a 

alegação de ilegitimidade passiva da requerida é notório que, dadas às 

características dos grandes conglomerados econômicos, integrando 

formalmente ou não grupo de sociedades, apresentam-se eles ao público 

e a clientela como empresa única, frequentemente sob denominação 

similar ou abreviada. Em tais condições, a diferenciação entre as pessoas 

jurídicas, conquanto inegável do ponto de vista técnico-jurídico, tem de ser 

desconsiderada nas relações com pessoas às quais tal diversidade não 

se dá a conhecer. Assim, é aplicável a teoria da aparência para 

reconhecer-se a legitimidade passiva de empresa, diversa da que 

contratou, mas do mesmo grupo econômico, sendo que no mérito será 

delimitada a responsabilização do ente. Isto posto, REJEITO a preliminar. 

No mais, verifico que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito e fixo como ponto controvertido a 

comprovação da ilegalidade na conduta da parte requerida, a 

comprovação da existência de ato passível de indenização, a licitude na 

cobrança, a extensão do dano, o nexo causal, e a culpabilidade. Diante 

disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013901-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IAGO TADEU DE BAIRROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (REQUERIDO)

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013901-48.2019.8.11.0041 Vistos, etc. As 

partes formularam acordo conforme ID nº 28438463, requerendo a 

homologação e extinção do feito, porém, não é possível determinar as 

cláusulas estipuladas entre as partes. Assim, antes de qualquer 

manifestação, intimem-se as partes para acostar a cópia legível do termo 

de acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desconsideração do 

acordo apresentado. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005935-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE APARECIDA NUNES NASCIMENTO 24778644832 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

HDI SEGUROS 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 1005935-97.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais c/c Danos 

Morais ajuizada por Elizabete Aparecida Nunes do Nascimento em 

desfavor de HDI Seguros S/A e Banco Volkswagen S/A. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando 

aos autos o extrato financeiro do financiamento, a apólice de contratação 

do seguro, a cópia do documento do veículo, bem como acostar as cópias 

de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que 

comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de necessidade, 

sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 
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conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006049-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA PRISCILA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 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 1006049-36.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Dano Moral 

ajuizada por Talita Priscila Martins em desfavor de CVC Brasil Operadora e 

Agência de Viagens. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos os boletos e os 

comprovantes de pagamento de todas as parcelas, especificamente a do 

mês de junho/2019, bem como acostar as cópias de seus holerites dos 

últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039575-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILO SANTANA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

IZAIR DE ARRUDA BOTELHO OAB - MT19242/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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1039575-28.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 28172408, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005983-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA FERREIRA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005983-56.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada 

por Nilda Ferreira Rocha em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Considerando a entrada em vigor do Código de Processo Civil (Lei 

nº 13.105/2015), são requisitos da petição inicial: Art. 319. A petição inicial 

indicará: I – o juízo a que é dirigida; II – os nomes, prenomes, o estado civil, 

a existência de união estável, a profissão, o número da inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do 

réu; III – os fatos e fundamentos jurídicos do pedido; IV – o pedido com 

suas especificações; V – o valor da causa; VI – as provas com que o 

autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII – a opção do 

autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. 

Do mesmo modo, o art. 287, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 

287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá 

os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se a ausência dos requisitos essenciais da 

petição inicial. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, juntando os documentos de identificação 

do autor, procuração devidamente assinada pelo autor, Boletim de 

Ocorrência, comprovante de pedido administrativo junto a seguradora, 

documentos médicos, bem como a comprovação da hipossuficiência, 

conforme art. 319 e 287, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003702-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA ALCANTARA (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:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

SUELEN CRISTINE JAROSESKI OAB - MT24174/O (ADVOGADO(A))

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003702-98.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Recebo o cumprimento de sentença e determino a retificação da capa dos 

autos. Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de 

Processo Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito -ID 

24134924, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo do acima determinado, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento). Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de 

imediato à penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos 

expropriatórios. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004569-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARCOS PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CERANTOLA OAB - MT12738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004569-23.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Prestação e Fazer e Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Benedito Marcos Pereira Leite em desfavor de GINCO 

Empreendimentos Imobiliários Ltda.. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, incluindo a Sra. Alessandra Barbara 

Pereira no polo ativo, acostando aos autos a cópia de seus documentos 
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pessoais, a matrícula atualizada do imóvel, o instrumento de procuração, 

bem como acostar as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) 

meses ou outro documento que comprove sua renda mensal, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

pedidos e da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000529-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEMIMA DE MORAES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1000529-66.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o cumprimento da sentença, e ante as informações 

constantes no ID. 29017961, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos. Após, 

remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as formalidades 

legais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029830-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAIR DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029830-58.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Recebo o cumprimento de sentença e determino a retificação da capa dos 

autos. Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de 

Processo Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito - ID. 

28538561, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo do acima determinado, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento). Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de 

imediato à penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos 

expropriatórios. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005173-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LICIO PEDRO VANNI RANGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005173-81.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais ajuizada por Licio Pedro Vanni Rangel em desfavor de 

AGEMED Saúde S/A, com pedido de tutela de urgência, para que: a) seja 

determinada a suspensão da exigibilidade do boleto com vencimento na 

data de 10 de fevereiro de 2020; b) realizada a substituição do boleto para 

que seja mantido o valor anterior de R$ 997,26 (novecentos e noventa e 

sete reais e vinte e seis centavos) e; c) requer a portabilidade especial 

para que o autor possa contratar nova operadora de plano de saúde, 

aproveitando o período de carência já cumprido. Consta na inicial que o 

autor é usuário dos serviços prestados pela requerida, por meio de 

convênio entre a Associação de Assistência aos Servidores Públicos do 

Estado de Mato Grosso e a operadora, sendo que todos os períodos de 

carência já foram cumpridos. Aduz que é portador de cardiopatia grave, 

tendo sido submetido a dois procedimentos cirúrgicos, contudo, seu 

quadro clínico não foi normalizado. Informa que atualmente, na região de 

Cuiabá/MT, a operadora de saúde requerida não possui nenhum médico, 

clínica, hospital ou laboratório que esteja atendendo pelo plano de saúde, 

em razão de sua inadimplência. Relata que diante de seu diagnóstico, 

necessita realizar exames e consultas periódicas para a manutenção de 

sua saúde, contudo, todos os atendimentos estão sendo negados. Narra 

que mesmo sem qualquer tipo de atendimento ou prestação de serviços, a 

requerida continua emitindo boletos das mensalidades. Acrescenta que a 

requerida dobrou o valor da mensalidade, passando a cobrar a quantia de 

R$ 2.219,38 (dois mil duzentos e dezenove reais e trinta e oito centavos). 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que, mesmo sem qualquer prestação de serviços, a requerida 

continua emitindo e aumentando o valor da mensalidade do plano de saúde 

razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que: a) 

seja determinada a suspensão da exigibilidade do boleto com vencimento 

na data de 10 de fevereiro de 2020; b) realizada a substituição do boleto 

para que seja mantido o valor anterior de R$ 997,26 (novecentos e 

noventa e sete reais e vinte e seis centavos) e; c) requer a portabilidade 

especial para que o autor possa contratar nova operadora de plano de 

saúde, aproveitando o período de carência já cumprido. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o pedido formulado pelo autor 

merece parcial provimento. Conforme documento de id 28966229 e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 215 de 284



28966230, o autor solicitou no mês de novembro do ano de 2019 a retirada 

de seus dependentes do plano de saúde, diante da falta de prestação de 

serviços e valores cobrados, contudo, de acordo com o boleto 

encaminhado para pagamento, com vencimento da data de 10 de fevereiro 

de 2020, acostado no id 28966218, a requerida emitiu boleto cobrando o 

valor referente ao titular, ora autor da demanda, como também referente a 

três dependentes. Assim, presente a probabilidade do direito no tocante 

ao pedido de suspensão da exigibilidade do boleto acima mencionado, 

tendo em vista o valor exorbitante e a falta de atendimento à solicitação 

feita pelo autor. No tocante ao pedido de expedição de novo boleto, 

verifica-se que o mesmo merece acolhimento, devendo ser acrescido o 

valor dos serviços utilizados tão somente pelo titular, conforme 

discriminados no boleto. Em que pese o pedido de portabilidade especial, 

observa-se, em consulta ao endereço eletrônico da Agência Nacional de 

Saúde e da AGEMED, que a mesma é concedida ao beneficiário de 

operadora que tenha o registro cancelado ou esteja em processo de 

liquidação extrajudicial. Vejamos: A portabilidade de carências permite ao 

usuário do plano de saúde de uma operadora que deixará de prestar 

serviço ao publico que ele escolha um plano em uma operadora sem 

precisar cumprir novos períodos de carência. Portabilidade Especial de 

Carências Independentemente do tipo de plano de saúde e da data da 

assinatura do contrato, a portabilidade especial de carências pode ser 

utilizada em três casos: 1. Por beneficiário de operadora que tenha seu 

registro cancelado pela ANS ou que esteja em processo de Liquidação 

Extrajudicial (falência). O prazo de 60 dias para o exercício da 

portabilidade começa a contar a partir da data de publicação de Resolução 

Operacional da ANS no Diário Oficial da União. 2. Por dependente que 

perdeu seu vinculo com o plano, seja por falecimento do titular, ou em 

decorrência de perda da condição para continuar no plano como 

dependente. O prazo é de 60 dias a partir da data de falecimento do titular, 

ou da extinção do vinculo. 3. Por ex-empregado demitido ou exonerado 

sem justa causa ou aposentado durante o período de manutenção da 

condição de beneficiário garantida pelos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98. 

Nesse caso, a portabilidade deve ser requerida entre o primeiro dia do 

mês de aniversário do contrato e o último dia útil do terceiro mês 

subsequente ou no prazo de 60 dias antes do término do período de 

manutenção da condição de beneficiário.[1] Desse modo, verifica-se que a 

comercialização está suspensa pela ANS, assim, o pedido de portabilidade 

especial não se enquadra nos requisitos acima apresentados, razão pela 

qual INDEFIRO o pleito. Importante ressaltar que, conforme e-mails 

encaminhados pela requerida, não há negativa de portabilidade do plano, 

sendo informado ao autor que o mesmo busque outra operadora, para 

averiguar a possibilidade de migração, ocasião pela qual a requerida 

fornecerá carta de carência. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o 

pedido de tutela de urgência e determino que a requerida SUSPENDA a 

exigibilidade do boleto de mensalidade com vencimento para o dia 10 de 

fevereiro de 2020, bem como DETERMINO que a requerida substitua a 

cobrança pelo valor correspondente tão somente ao titular e os serviços 

por ele utilizados, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 02/06/2020, às 09:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

D i r e i t o  [ 1 ] 

http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/informacoes-e-av

a l i a c o e s - d e - o p e r a d o r a s / c o n s u l t a r - d a d o s  e 

http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-da-operad

ora/2644-migracao-de-conteudo-do-portal-da-ans

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002517-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRES BITERIO DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002517-54.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão por Desequilíbrio Econômico-Atuarial com 

Pedido Sucessivo de Revisão Contratual ajuizada por Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico em desfavor de Presbitério de Cuiabá, 

com pedido de tutela de urgência, para que a requerida manifeste sua 

opção pela rescisão contratual de plano de saúde ou, se preferir pela 

realização de reajuste, aquisição de nova modalidade de plano. Consta na 

inicial que as partes firmaram contrato de prestação de serviços médicos 

e hospitalares, em 01 de março de 2000, na modalidade “coletivo 

empresarial”, registrado sob o nº 2945. Aduz que após o balanço no último 

exercício financeiro contratual, observou-se que a receita de 

contraprestação dos planos de saúde da requerida são inferiores à soma 

das despesas assistenciais suportadas pela autora. Informa que o 

contrato de prestação de serviços ocasiona um desequilíbrio econômico, 

conforme ultimo balanço financeiro. Acrescenta que a onerosidade do 

contrato estaria causando inúmeros prejuízos para a parte autora, razão 

pela qual oferece alternativa de portabilidade de modalidade contratual, 

evitando-se a rescisão da prestação dos serviços. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 
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juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que o contrato de 

prestação de serviços médicos e hospitalares firmado com a requerida 

estaria sofrendo desequilíbrio econômico, diante da onerosidade 

ocasionada a autora, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que, seja deferido o pedido para determinar que a 

requerida manifeste-se quanto a sua opção pela rescisão o contrato de 

plano de saúde ou, caso preferir, a continuidade do contrato, mediante 

oferta da modificação equitativa das condições contratuais, por meio de 

reajuste, aquisição de nova modalidade de plano ou precificação e 

condições especificadas. Sem maiores delongas, considerando a 

ausência de probabilidade do direito ou o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, diante da inexistência de pedido de urgência a 

ser analisado, indefiro a tutela vindicada. Importante ressaltar que a 

requerida se manifestará acerca do pedido por meio de apresentação de 

sua defesa. Designo audiência de conciliação para o dia 02/06/2020, 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, 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: 1002775-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA FONTE DAS AGUAS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002775-64.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual ajuizada por AMPER 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. em desfavor de Igreja Fontes das 

Águas, com pedido de tutela de urgência, para que seja declarada a 

rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária, 

determinado que a requerida desocupe o imóvel no prazo de 10 (dez) 

dias. Consta na inicial que a autora é proprietária do imóvel localizado no 

loteamento residencial denominado Jardim das Oliveiras, Cuiabá/MT, 

registrado na matrícula nº 69.906. Informa que, na data de 13 de setembro 

de 2016, o bem imóvel foi vendido para a requerida, por meio de contrato 

particular de promessa de compra e venda. Aduz que a requerida não 

cumpriu com suas obrigações, possuindo um saldo devedor no valor de 

R$ 31.278,64 (trinta e um mil duzentos e setenta e oito reais e sessenta e 

quatro centavos). Relata que realizou inúmeras tentativas de cobrança do 

valor, todavia, a requerida permaneceu inerte. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que a requerida 

adquiriu um imóvel por meio de contrato particular de promessa de compra 

e venda de unidade imobiliária, todavia, não cumpriu com suas obrigações, 

estando inadimplente, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja declarada a rescisão do contrato de compra e 

venda de unidade imobiliária, determinado que a requerida desocupe o 

imóvel no prazo de 10 (dez) dias. Em que pese constar nos autos 

documentos que informem o inadimplemento da parte requerida, 

verifica-se que a mesma cumpriu com o pagamento de forma parcial do 

valor constante no negócio jurídico, sendo assim, o pedido de rescisão 

contratual e reintegração do autor na posse do imóvel, conforme solicitado 

enseja em providência de difícil reversão. Desse modo, nos termos do art. 

300, § 3º, do Código de Processo Civil, não há como ser concedida a 

tutela vindicada, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência. Designo audiência de conciliação para o dia 02/06/2020, às 

12:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). 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: 1005859-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERLAN FRANCA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005859-73.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por DERLAN FRANCA DE SOUZA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 25/06/2020, às 13:00 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006045-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE SOUZA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006045-96.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por MARLENE DE SOUZA PINHEIRO, 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 25/06/2020, às 13:45 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006016-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FLAVIO GUIMARAES LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (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 1006016-46.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por LUCAS FLAVIO GUIMARAES LOPES, 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 25/06/2020, às 13:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006058-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO CLEMENCIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006058-95.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUCIO CLEMENCIO DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 
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para o dia 25/06/2020, 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: 1062079-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANA ALVES ATHAIDE OAB - MT11382-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA 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 1062079-28.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Entrega de Coisa Certa c/c Pedido de 

Indenização por Danos Morais decorrente de Ato Ilícito por Juliana 

Nascimento da Silva em desfavor de Magazine Luiza S/A. Deixo de 

apreciar o pedido de tutela de urgência, uma vez que, conforme id 

27889212, o mesmo perdeu o seu objeto. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 02/06/2020, 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). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da 

prova e determino que a empresa ré apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005891-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TORRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005891-78.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por JESSICA TORRES DA SILVA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 25/06/2020, às 13:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006074-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006074-49.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDVAN JOSE 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 25/06/2020, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 219 de 284



parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu RG e 

CPF legível. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005882-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN MAXWELL SANTOS DE FIGUEIREDO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005882-19.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ALLAN MAXWELL SANTOS DE FIGUEIREDO, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 25/06/2020, 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035122-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PIERRE MARTINS CARDOSO (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035122-58.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jean Pierre Martins Cardoso em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 15/08/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 10757260) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

10757251/10757254/10757255/10757256/10757258/10758260/10757270/

10757271). Pela decisão (ID – 10894393), foi deferido o pedido de 

gratuidade de justiça, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no (ID – 

11502474), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 11590788) alega à requerida a preliminar de alteração 

do polo passivo da ação e da inépcia da inicial pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, bem como manifestou 

favorável ao contido no laudo pericial. O autor manifestou-se em 

impugnação, reiterando os termos da exordial (ID – 13693794), bem como 

afirma ser favorável ao laudo pericial realizado em audiência de 

conciliação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

ajuizada proposta por Jean Pierre Martins Cardoso em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de alteração do polo passivo da ação e 

da inépcia da inicial pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. REJEITO a preliminar de retificação do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência 

do requerimento administrativo, porque está juntado (ID – 10757271). 

Rejeitadas as preliminares, passo á analise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 
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quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID – 

10757260/10757270), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID- 11502474) atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física leve 25% em estrutura torácica”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/08/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente leve em estrutura torácica como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em estrutura torácica, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Jean Pierre Martins Cardoso em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente leve em estrutura 

torácica, corrigido monetariamente data do sinistro (15/08/2017) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011621-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SANTANA SAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011621-75.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença de Seguro Obrigatório – 

DPVAT c/c Exibição de Documentos proposta por Juliana Santana Savi em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que 

foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 31/10/2016, conforme 

Boletim de ocorrência anexado no (ID – 6087087) que lhe causou a 

invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 12.656,25 (doze mil 

e seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

6 0 8 7 0 8 0 / 

6087081,6087082/6087084/6087085/6087086/6087087/6087088/6087089/

6087090/6087091). A decisão (ID – 6836859) deferiu os benefícios da 

justiça gratuita e designou audiência de conciliação. Na mesma ocasião, 

determinou a citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no 

(ID – 9200212), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 9275772) suscitou preliminar da necessidade de 

alteração do polo passivo da ação, da carência da ação, pela falta de 

interesse de agir, ante a satisfação da indenização em esfera 

administrativa, do comprovante de residência em nome de terceiro. 

Manifestação da parte autora (ID – 941185) informando às provas que 

pretende produzir. A autora manifestou-se em impugnação, reiterando os 

termos da exordial (ID – 11030270), bem como afirma ser favorável ao 

laudo pericial realizado em audiência de conciliação. A parte requerida 

manifestou-se no (ID - 13012532), favorável ao conteúdo do laudo pericial 

realizado em audiência de conciliação, bem como pugna pelo abatimento 

do valor já pago em sede administrativa. Os autos vieram conclusos. É o 
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relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança da 

Diferença de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Exibição de Documentos 

ajuizada por Juliana Santana Savi representado por seu genitor Elicio de 

Souza Gomes em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação, pela falta de 

interesse de agir, pela satisfação da indenização em esfera administrativa, 

do comprovante de residência em nome de terceiro. REJEITO a preliminar 

de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de carência da ação sob o argumento de ausência de interesse 

processual porque já houve pedido administrativo antes do ajuizamento da 

presente ação eis que mesmo requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Judiciário, 

garantia Constitucional, uma vez que se busca receber a diferença do 

valor pago pela requerida. Dessa forma comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 12.656,25 (doze mil e 

seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). A autora 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Ficha de Atendimento de Ambulatorial (ID – 6087087/6087088/6087089), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 9200212) 

atestou que periciada apresenta “incapacidade física na ordem 75% em 

punho esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 31/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no punho esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 
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6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). Considerando que a parte requerente já 

recebeu administrativamente o valor R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), conforme (ID – 6087086), resta um 

saldo a receber equivalente a R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança da 

Diferença de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Exibição de Documentos 

movida por Juliana Santana Savi em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do 

punho esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (31/10/2016) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027744-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO FERREIRA DE OLIVEIRA (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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027744-51.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada 

por Onildo Ferreira de Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 14/07/2017, conforme Boletim de Ocorrência 

anexado (ID - 9734338) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

9734297/9734306/9734319/9734327/9734338/9734342/9734352). Pela 

decisão (ID- 9809163), foi deferido os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Manifestação da parte requerida (ID – 10830506), 

requerendo a habilitação nos autos. Conforme consta no (ID – 11145184) 

foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, restando 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 

11574320), alega à requerida a preliminar da necessidade de alteração do 

polo passivo da ação, da irregularidade da representação processual, da 

inépcia da inicial, pela falta de interesse de agir, pela necessidade de 

realização de pedido administrativo anterior, pela não comprovação da 

entrega do requerimento administrativo e a sua recusa. O autor 

manifestou-se em impugnação, reiterando os termos da exordial (ID – 

13019688) bem como afirma ser favorável ao laudo pericial realizado em 

audiência de conciliação. A parte requerida manifestou concordância com 

relação ao laudo pericial (ID – 15778485) Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT ajuizada por Onildo Ferreira de Oliveira em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da ação, da irregularidade da representação processual, da 

inépcia da inicial, pela falta de interesse de agir, pela necessidade de 

realização de pedido administrativo anterior, pela não comprovação da 

entrega do requerimento administrativo e a sua recusa. REJEITO a 

preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Acerca da 

preliminar em que o requerido sustenta a imprescindibilidade da 

procuração Pública para conferir validade ao mandado outorgado por 

analfabeto a patrono para representa-lo em uma demanda judicial, o CNJ – 

Conselho Nacional de Justiça, reconheceu a dispensabilidade da 

procuração pública para materializar contrato de mandado por analfabeto: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSITRATIVO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA POR ANALFABETO. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO 

PÚBLICO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Não se mostra razoável exigir que a 

procuração outorgada por pessoa analfabeta para atuação de advogado 

junto à Justiça do Trabalho seja somente por instrumento público, se a 

legislação (art. 595 do Código Civil) prevê forma menos onerosa e que 

deve ser aplicada analogicamente ao caso em discussão. 2. Procedimento 

de Controle Administrativo julgado procedente para recomendar ao 

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região que adote providências no 

sentido de reformar a primeira parte do art. 76 do Provimento 05/2004, de 
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modo a excluir a exigência de que a procuração outorgada por analfabeto 

o seja somente por instrumento público.(CNJ - PCA - Procedimento de 

Controle Administrativo - 0001464-74.2009.2.00.0000 - Rel. Leomar 

Amorim - 102ª Sessão - j. 06/04/2010 ). Em casos análogos, tribunais vêm 

seguindo tal posicionamento, possibilitando, inclusive, a ratificação do 

instrumento em audiência, como se vê: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL 

C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. AUTORA ANALFABETA. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR 

INSTRUMENTO PARTICULAR. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA NA 

ORIGEM. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS 

PODERES OUTORGADOS EM AUDIÊNCIA. PRESENÇA DA PARTE E DO 

ADVOGADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 1.060/50. 

ANULAÇÃO DA SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria, 

inclusive desta Corte, vem seguindo a regra estampada no Art. 16 da Lei 

nº 1.060/50 para possibilitar a ratificação em audiência, pela outorgante 

analfabeta, da procuração particular outorgada a seu patrono. 

Precedentes. 2. Recurso provido para anular a sentença vergastada, para 

fins de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu 

regular processamento, oportunizando-se, assim, a ratificação da 

procuração particular outorgada pela Autora a seus patronos em 

audiência. 3. À unanimidade.(TJ-PE - APL: 3275745 PE , Relator: 

Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 27/03/2015, 3ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: 08/04/2015) APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO/ASSISTENCIAL.  PESSOA ANALFABETA. 

PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO PÚBLICO. DISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ART. 515, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. QUESTÃO DE MÉRITO DE 

DIREITO E DE FATO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

IMPOSSIBILIDADE. (6) 1. No tocante à representação processual, 

aplica-se, mutatis mutandis, precedente firmado pelo Conselho Nacional de 

Justiça no sentido de que "não se mostra razoável exigir que a 

procuração outorgada por pessoa analfabeta para atuação de advogado 

junto à Justiça do Trabalho seja somente por instrumento público, se a 

legislação (art. 595 do Código Civil) prevê forma menos onerosa e que 

deve ser aplicada analogicamente ao caso em discussão." (Processo 

0001464-74.2009.2.00.0000, Relator Conselheiro Leomar Barros Amorim 

de Sousa, julgado em sessão de 06.04.2010). 2. Tendo a petição inicial 

cumprido os requisitos previstos nos artigos 282 e 283 do CPC, não cabe 

ao juiz estabelecer requisitos outros não previstos em lei. 3. O julgamento 

antecipado da lide somente será possível quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de se produzir prova em audiência. 4. Impossibilidade de 

aplicação do disposto no § 3º do artigo 515 do CPC, haja vista a relação 

processual não estar devidamente formada, existindo necessidade de 

produção de outras provas. 5. Apelação provida para anular a sentença, 

determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se dê 

prosseguimento ao processo. (TRF-1 - AC: 00728216520124019199 , 

Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Data de 

Julgamento: 23/10/2014, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

12/03/2015) Com estes fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada. 

REJEITO a preliminar da ausência do requerimento administrativo, porque 

está juntado (ID – 9734352). Rejeitadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento 

Médico (ID – 9734338/9734342), comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 11145184) atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como média (50%) em membro inferior direito”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/07/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Onildo Ferreira de Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 
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R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial 

incompleta no membro inferior direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (14/07/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024309-69.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ismar Fabiano Barbosa de Azevedo em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 11/06/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 9328152) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

9328142/9328143/9328144/9328147/9328149/9328152/9328154/9328155)

. Pela decisão (ID – 9328669), foi deferido os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Na contestação (ID – 11055825) alega à requerida a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação, da inépcia da inicial pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo 

fazendo menção ao princípio da causalidade e a sucumbência, ainda da 

juntada de comprovante de residência em nome do autor para fixação do 

foro. Conforme consta no (ID – 11145082) foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. A autora manifestou-se em impugnação, reiterando os 

termos da exordial (ID – 15285179), bem como afirma ser favorável ao 

laudo pericial realizado em audiência de conciliação. A parte requerida 

embora intimada nada manifestou com relação ao laudo pericial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Ismar 

Fabiano Barbosa de Azevedo em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação, da inépcia da inicial pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo 

fazendo menção ao princípio da causalidade e a sucumbência, ainda da 

juntada de comprovante de residência em nome do autor para fixação do 

foro. REJEITO a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência da comprovação da entrega 

de documento administrativo, pois está juntado conforme consta no (ID – 

9328155). Acerca da ausência de comprovante de residência em nome da 

parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –9328152/9328154), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID- 11145082) 

atestou que “opericiado apresenta invalidez permanente como leve (25%) 

em “pé” esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 225 de 284



mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do pé esquerdo, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no “pé” esquerdo, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Ismar Fabiano Barbosa de Azevedo em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente leve no pé esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (11/06/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003138-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IONE CRISTINA DA SILVA MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003138-85.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por MRV PRIME XIX 

Incorporações SPE LTDA em desfavor de Ione Cristina da Silva Melo. As 

partes formularam acordo conforme ID. 27737590, requerendo a 

homologação do mesmo e a extinção do processo. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as 

partes ID. 27737590, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. 

Os autos ficarão suspensos até abril de 2024, ocasião em que as partes 

deverão ser intimadas para comprovar o seu cumprimento. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para decisão. P. R. I. 

C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008408-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA GUIMARAES YONEHARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS OAB - MT25092/O (ADVOGADO(A))

YOHAN FUCHS SELLE OAB - MT17164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008408-90.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Márcia Maria Guimarães Yonehara com o presente pedido de 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, com o escopo de solicitar a retificação 

da sua certidão de nascimento, a fim de retirar o segundo nome MARIA e 

incluir o sobrenome YAMAMOTO, sobrenome da sua avó materna. Juntou 

os documentos ID. 1329665-18330004. O digno representante do 

Ministério Público Estadual manifestou-se pelo indeferimento da supressão 

do nome MARIA e favoravelmente ao pedido de inclusão do sobrenome 

YAMAMOTO, conforme ID. 28714747. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

A autora pleiteia a retificação da certidão de nascimento para retirar o 

nome MARIA e incluir o sobrenome da avó materna YAMAMOTO, que por 

uma tradição familiar é transmitido apenas aos descendentes masculinos. 

Verifica-se pela documentação juntada aos autos que realmente há 

necessidade de se incluir o nome da avó materna em sua certidão de 

nascimento, buscando ajustar a documentação à realidade. Quanto pedido 

de supressão do nome MARIA entendo que a justificativa de que: “não se 

identifica com o nome e com a manutenção deste o nome completo ficará 

extenso demais” não é robusta o suficiente a fim de autorizar a retirada do 

mesmo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DO PRENOME DE “SILVANETE” PARA 

“THAIS”. HUMILHAÇÃO E CONSTRANGIMENTO NÃO DEMONSTRADO. 

INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS. 57 E 58, DA LEI 6015/73. PRINCÍPIO DA 

IMUTABILIDADE REGISTRAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO 

EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. - A pretensão de retificação de 

registro civil para alteração do nome, ante o princípio da imutabilidade do 

registro civil, somente é relativizado em situações excepcionais. - 

Inexistindo prova que demonstre alguma das hipóteses de situação 

extraordinária, impõe-se a manutenção do nome registral, sobremodo 
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quando não evidenciada qualquer humilhação ou situação vexatória. - 

Recurso conhecido e improvido. (Apelação Cível nº 201900813073 nº 

único0002219-55.2018.8.25.0075 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça 

de Sergipe - Relator(a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 

20/08/2019) Apelação. Retificação de registro civil. Alteração de prenome. 

Humilhação e constrangimento não demonstrados. Princípio da 

imutabilidade. Situação excepcional não evidenciada. A pretensão de 

retificação de registro civil para alteração do nome, ante o princípio da 

imutabilidade do registro civil, somente é relativizado em situações 

excepcionais. Havendo elementos a indicar que não se está diante de 

situação extraordinária, impõe-se a manutenção do nome registral, 

sobremodo quando não evidenciada qualquer humilhação ou situação 

vexatória. (Apelação, Processo nº 0000363-07.2014.822.0002, Tribunal 

de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do 

Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 16/03/2016) 

[grifos nossos] Diante do exposto, considerando as razões apresentadas 

pela requerente e a manifestação favorável da representante do Ministério 

Público, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO posto na inicial para incluir o 

sobrenome materno e, em consequência, determino que seja procedida às 

retificações no assento de nascimento lavrado no Cartório de Registro 

Civil e Tabelionato de Barra do Bugres – distrito de Nova Olímpia, fls. 87, 

do livro 16-A, ordem: 8.797 e certidão de casamento da requerente, 

lavrado no 3º serviço Notarial e Registro das Pessoas Naturais de 

Cuiabá/MT, livro B-142, folhas 32, termo: 0045955, a fim de que retifique o 

nome da autora para incluir o sobrenome da avó materna, vindo a constar, 

MÁRCIA MARIA YAMAMOTO GUIMARÃES YONEHARA, permanecendo 

demais dados inalterados. Expeçam-se os mandados necessários. Após 

as ulteriores formalidades legais, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030547-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

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:

LAUDELINO ALVES QUEIROZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030547-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

REU: LAUDELINO ALVES QUEIROZ TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Autos nº1030547-07.2017 – Ação Monitória Aos 13 de 

fevereiro de 2020, às 14:30 horas, estando presentes o M.M. Juiz de 

Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, a parte requerida e seu 

advogado. Aberta a audiência, ante a ausência do Banco Bradesco, tenho 

a conciliação por prejudicada, protestando o requerido pelo julgamento do 

feito na forma que se encontra. NADA MAIS. Eu, _____Bianca Castro da 

Silva, Estagiária, o digitei e subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito Dr. Leandro Manoel Franco Marquez Sr. Laudelino Alves 

Queiroz Advogado da parte Requerida Parte Requerida

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008229-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA DOS SANTOS RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fabricio Ribeiro Nunes Domingues OAB - MT14544-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008229-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: JULIETA DOS SANTOS RIBEIRO TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Autos nº1008229-93.2018 – Ação Monitória Aos 13 de 

fevereiro de 2020, às 15:00 horas, estando presentes o M.M. Juiz de 

Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, a advogada e preposto da 

Instituição Financeira e a parte requerida e seu advogado. Aberta a 

audiência, informam as partes a impossibilidade de acordo. No mais, 

protestam pelo julgamento na forma que se encontra o feito. A advogada 

da Instituição Financeira sai ciente do prazo de 5 dias para anexar aos 

autos o substabelecimento. NADA MAIS. Eu, _____Bianca Castro da Silva, 

Estagiária, o digitei e subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito Dra. Pamela Ghiotte Mateus Sra. Katsuyo Takashima Advogada da 

Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira Dr. Fabrício Ribeiro 

Nunes Domingues Sra. Julieta dos Santos R. Domingues Advogado da 

parte Requerida Parte Requerida

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016487-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AGRIPINO DA SILVA (REU)

DARCY DA CUNHA SILVA (REU)

INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME (REU)

BENEDITO MARQUES DA SILVA FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016487-63.2016.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME, 

BENEDITO MARQUES DA SILVA FILHO, JOAO AGRIPINO DA SILVA, 

DARCY DA CUNHA SILVA TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos 

nº 1016487-63.2016 – Ação Monitória Aos 13 de fevereiro de 2020, às 

15:30 horas, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza, a advogada e preposto da Instituição 

Financeira. Aberta a audiência, constato a ausência dos devedores, 

motivo pelo qual tenho como prejudicada a presente conciliação. Por parte 

do Banco, requer o julgamento do feito na forma que se encontra. 

Advogada e preposto da Instituição Financeira saem cientes do prazo de 5 

dias para anexar aos autos substabelecimento. NADA MAIS. Eu, 

_____Bianca Castro da Silva, Estagiária, o digitei e subscrevi. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Dra. Larissa Marques de Arruda e 

Silva Sra. Katsuyo Takashima Advogada da Instituição Financeira Preposto 

da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010107-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EVNY CRISTIANE ALVES SENDESKI (REU)

MARLUS MACEDO SENDESKI (REU)

METODIO SENDESKI JUNIOR (REU)

METODIO SENDESKI (REU)

ANODIZADORA E COMERCIO D'ALUMINIO LTDA - ME (REU)

EVA MARIA ALVES SENDESKI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010107-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: ANODIZADORA E COMERCIO D'ALUMINIO LTDA - ME, EVA 

MARIA ALVES SENDESKI, METODIO SENDESKI, MARLUS MACEDO 

SENDESKI, METODIO SENDESKI JUNIOR, EVNY CRISTIANE ALVES 

SENDESKI TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos nº 

1010107-53.2018 – Ação Monitória Aos 13 de fevereiro de 2020, às 16:00 

horas, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza, a advogada e preposto da Instituição 

Financeira. Aberta a audiência, constato a ausência dos devedores, 

motivo pelo qual tenho como prejudicada a presente conciliação. Por parte 

do Banco, requer o julgamento do feito na forma em que se encontra. 

NADA MAIS. Eu, _____Bianca Castro da Silva, Estagiária, o digitei e 

subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Dra. Pamela 

Ghiotte Mateus Sra. Katsuyo Takashima Advogada da Instituição 

Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007279-84.2018.8.11.0041

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:

JOSE ROBERTO BELCHIOR (REU)

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623-M (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007279-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, JOSE ROBERTO 

BELCHIOR TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos nº 

1007279-84.2018 – Ação Monitória Aos 13 de fevereiro de 2020, às 17:00 

horas, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza, a advogada e o preposto da Instituição 

Financeira. Aberta a audiência, ante a ausência dos requeridos, tenho 

como prejudicada a presente audiência de tentativa de conciliação. No 

mais, requer a Instituição Financeira o julgamento do feito na forma que se 

encontra. A advogada do Banco sai ciente do prazo de 5 dias para anexar 

aos autos o substabelecimento. NADA MAIS. Eu, _____Bianca Castro da 

Silva, Estagiária, o digitei e subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito Dra. Juliana Nogueira Sr. Edclan da Penha Jose Advogada 

da Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010245-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA FURLAN LESSI (REU)

DANILO VICTOR ALVES LESSI (REU)

LESSI ESCOLTAS E SERVICOS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010245-54.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: LESSI ESCOLTAS E SERVICOS EIRELI - ME, DANILO VICTOR 

ALVES LESSI, MARIANA FURLAN LESSI TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Autos nº 1010245-54.2017 – Ação Monitória Aos 13 de 

fevereiro de 2020, às 17:30 horas, estando presentes o M.M. Juiz de 

Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, a advogada e preposto da 

Instituição Financeira e o advogado e preposto das partes requeridas. 

Aberta a audiência, o advogado das partes requeridas oferece para a 

quitação do débito a penhora de 5% do faturamento mensal da empresa, 

que gira em torno de R$100.000,00. A instituição Financeira, como de 

costume, pede prazo de 15 dias para manifestar quanto à proposta. Em 

caso de não efetivação do acordo entre as partes, protestam pelo 

julgamento do feito na forma em que se encontra. Transcorrido o prazo 

mencionado, em nada requerendo, concluso para sentença. NADA MAIS. 

Eu, _____Bianca Castro da Silva, Estagiária, o digitei e subscrevi. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Dra. Larissa Marques de Arruda e 

Silva Sra. Ivane Rosa da C. M. Cunha Advogada da Instituição Financeira 

Preposto da Instituição Financeira Dr. Oseias Luiz Ferreira Sr. Ivo Dias da 

Silva Advogado das partes requeridas Preposto das partes requeridas

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027482-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO ALENCAR OLSSON (AUTOR(A))

L V SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE OLIVEIRA FLORENCIO OAB - MT10467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027482-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZ EDUARDO 

ALENCAR OLSSON, L V SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - ME REU: 

BANCO DO BRASIL SA Autos nº 1027482-67.2018 – Ação de Embargos à 

Execução Aos 13 de fevereiro de 2020, às 18:00 horas, estando 

presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, a 

advogada da parte autora e a advogada e preposto da Instituição 

Financeira. Aberta a audiência, informam as partes a impossibilidade de 

acordo. Protestam as partes pelo julgamento do feito na forma em que se 

encontra. Advogada e preposto do Banco saem cientes do prazo de 5 

dias para anexar aos autos o substabelecimento. NADA MAIS. Eu, 

_____Bianca Castro da Silva, Estagiária, o digitei e subscrevi. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Dra. Caroline de Oliveira Florêncio 

Advogada da parte Autora Dra. Pamela Ghiotte Mateus Sra. Sra. Ivane 

Rosa da C. M. Cunha Advogada da Instituição Financeira Preposto da 

Instituição Financeira

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 952554 Nr: 1239-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DIAS ARRUDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

18.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,Não obstante o endereço indicado às fls. 216, constato que o mesmo já 

foi diligenciado às fls. 103 sendo o Executado pessoa estranha naquele 

local, demonstrando desta forma que nova diligência é medida 

inócua.Denota-se, que o Réu se encontra em lugar incerto e não sabido, 

assim em celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a 

citação editalícia dela 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.Desde já, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 966162 Nr: 7491-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR PEIXOTO DA MATA

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

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

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos...

Da análise aos autos, verifico que o Recurso de Apelação de fls. 

111/118v foi parcialmente conhecido devido à falta de pressuposto de 

admissibilidade e, nesse ponto, não provido, conforme v. Acórdão anexo, 

que majorou os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor atualizado da causa.

 Desta feita, considerando que a única pendência seria os honorários 

advocatícios, no entanto, Osmar teve em seu favor os benefícios da 

justiça gratuita, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1054913 Nr: 48717-15.2015.811.0041

 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 PSA FINANCE BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SODRE FARIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:OAB/CE 10.423, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Procedo a transferência do montante bloqueado para a conta de depósitos 

judiciais.

Ato contínuo, oficie-se a Conta de Depósitos Judiciais para que realize a 

necessária vinculação do montante bloqueado às fls. 95/96 (ID: 

072020000001777316).

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em seis laudas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1054913 Nr: 48717-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SODRE FARIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:OAB/CE 10.423, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com amparo legal 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão movida por BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S.A em face de WILSON SODRE FARIAS FILHO.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

praxe.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 766714 Nr: 19485-60.2012.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLONIA GONÇALVES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO HONDA FLORES - OAB:OAB/MS 

9.708-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Prefacialmente, procedo a anotação dos novos patronos da Instituição 

Financeira (fls. 88) e em razão desse fato, TORNO SEM EFEITO A MULTA 

DE FLS.128.

Destarte, constato que aos 15/08/2016 foi localizado endereço no Estado 

de São Paulo (fls. 54), momento em que determinou-se a expedição de 

carta precatória (fls. 57) que foi devolvida ante a inércia da Instituição 

Financeira em recolher as diligências do Oficial de Justiça (fls. 124/125), 

sendo expedida carta de citação que retornou pelo motivo “mudou-se” – 

fls. 139.

Por fim, proceda-se a citação editalícia da Requerida Apolonia Gonçalves 

Lacerda, 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.

Por fim, procedo o desbloqueio do montante retido via Bacenjud (extrato 

anexo), tendo em vista o depósito de fls.84, deixando a questão atinente 

ao levantamento desse, na sentença de mérito, devendo o Banco indicar 

dados para expedição de alvará naquela oportunidade.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 858272 Nr: 243-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. GOMES SERVIÇOS - ME

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

OAB:3541/O, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A, MARIA 

LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apesar do evidente abandono da ação pelo autor, não foi admoestado nas 

intimações da possibilidade de extinção do feito.

Assim, vislumbro dos autos que todos os endereços indicados pela 

Instituição Financeira foram diligenciados, bem como não houve o 

pagamento da diligência complementar (fls. 59).

Por conseguinte, intimo a Casa Bancária para no prazo de 05 dias, indicar 

o local para apreensão do bem e citação da ré, bem como depositar o 

montante referente a diligência complementar, sob pena de extinção, 

indeferindo desde já dilação de prazo.
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Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o Banco via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir o disposto acima no prazo 

de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Não havendo pagamento acerca da diligência complementar intime-se o 

Oficial de Justiça Julio Oriovaldo Ferreira Lopes para adotar as medidas 

cabíveis para recebimento de seu crédito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832358 Nr: 37948-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. M. FOLLES ME, ARABIE MAGNANTI FOLLES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B, OILSON AMORIM REIS - OAB:7035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimação dos advogados Janone da Silva Pereira, OAB/MT 7.055-B e 

Oilson Amorim dos Reis, OAB/MT 7.035, para, no prazo de 15 

(quinze)dias, manifestarem-se acerca do pagamento dos honorários de 

fls. 315/319, no valor de R$2.056,87.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 804623 Nr: 11084-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE PAULO PEDROSO DE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc...

Ante a ausência de manifestação do autor diante da intimação de fls. 154, 

bem como a concordância da instituição financeira com o laudo da 

contadoria de fls. 142/148, HOMOLOGO o referido laudo.

Ato contínuo, intimo o autor Vicente Paulo, via DJE, para, no prazo de 15 

dias efetuar o pagamento do valor de R$ 29.965,66 (montante que deverá 

ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação 

da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.

Em caso de não pagamento, intime-se a instituição financeira para 

apresentar a planilha atualizada do débito, incluindo a multa e honorários 

previstos no artigo 523 do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1067465 Nr: 54295-56.2015.811.0041

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMEIRE DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Souza Santos - 

OAB:22070/MT, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15.484-A/MT, JOSE 

QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O presente caderno processual se arrasta desde 11/2015, com 

sucessivos pedidos de suspensão, substituição processual, dentre 

outros, porém, resiste constantemente ao comando judicial, salientando, 

que após a concessão da liminar, nada foi levado à efeito para busca e 

apreensão do bem, tratando-se de processo da meta, que já deveria ter 

ocorrido a prestação jurisdicional.

Assim, lançado o despacho de fls.131 - 04/2019, que depende única e 

exclusivamente de depósito das diligências, tem-se, que foi intimado via 

DJE e pessoalmente, para cumprir e não o fez, requerendo prazo às 

fls.137 - 08/2019, repetidas as intimações, requereu a substituição 

processual da Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento, para 

constar Omini S/A CFI, às fls.143 - 08/2019, fato já consumado, 

evidenciando o desinteresse na conclusão da lide. Intimada para cumprir 

sob pena de multa do artigo 77, IV do CPC, ou seja, resistência indevida ao 

comando judicial, em 10/2019, requereu em 11/2019 sobrestamento do 

feito em face de acordo a terminar em 01/06/2020, sem comprovação da 

avença.

Assim, indefiro o requerimento de desbloqueio da restrição judicial sobre o 

veículo no DETRAN e/ou RENAJUD em face da inexistência de 

determinação judicial nesse sentido.

Assim, intimo a autora para apresentar o respectivo documento (acordo) 

no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa do artigo 77, IV do 

CPC, salientando, que a não comprovação dessa avença será majorado o 

percentual da multa e no caso de descumprimento a extinção por 

abandono, INDEFERINDO, DESDE JÁ DILAÇÃO DE PRAZO E/OU OUTRO 

QUE NÃO TENHA O CONDÃO DE SOLUCIONAR A PENDÊNCIA ACIMA.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio 

com aviso de recebimento, para cumprir o comando acima, no prazo de 05 

dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1112667 Nr: 15790-59.2016.811.0041

 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: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:167.974/SP, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:68.723/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca da certidão negtiva do Ofícial de Justiça de fls. 95, dando o devido 

prosseguimento ao feito visando a apreensão do veículo e citação do 

Requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948448 Nr: 59373-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB: 270.486/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento n. 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado 

já expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria nº 01/17/GAB que dispõe: “ (...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”., procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 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:
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 799900 Nr: 6327-98.2013.811.0041

 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: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de fls. 156/157, procedendo-se a citação editalícia 

da Ré, 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1006207 Nr: 26010-53.2015.811.0041

 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 HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L B COSTA COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Prefacialmente, procedo a pesquisa junto aos sistemas Infojud e Infoseg, a 

fim de localizar o endereço do Requerido e seu Representante, entretanto 

foi declinado endereços já diligenciados às fls. 75, 85 e 103 (extratos 

anexo).

Ante o resultado infrutífero das buscas efetuadas, proceda-se a citação 

editalícia do Réu, 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1201488 Nr: 5131-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAPILLON PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NUCLEO DE ATENDIMENTO E 

PROTEÇÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos...

Da análise aos autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto às 

fls.40/52V foi desprovido, conforme v. Acórdão que ora junto.

 Intimo as partes para querendo, manifestarem no prazo de 15 dias, 

salientando que o Embargante é assistido pela Defensoria Pública, 

dando-lhe vistas do caderno processual.

Em nada requerendo, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações 

e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 772381 Nr: 25487-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCAMOVEIS COMERCIAL LTDA, LUIS 

ROBERTO GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, JOSÉ GERALDO GUEDES, 

CLAUDIA ANDREA CARVALHO GUEDES, LAURA MARCIA GUERRA 

ANTUNES GUEDES, SIMONI ZAMPIERI GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES, 

VANDERLEI APARECIDO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:15763-A/PA, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Vistos...

Da análise aos autos, verifico que o Recurso de Apelação de fls. 209/211 

foi provido para afastar da sentença de fls. 204/207 a sucumbência 

atribuída ao Apelado.

Considerando que os demais pontos da sentença extintiva foram 

mantidos, não existindo condenação em honorários, remetam-se os autos 

ao arquivo com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 374587 Nr: 10927-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPILLON PAPELARIA E LIVRARIA LTDA, 

EDEM FILIPALDI FILHO, NELIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos...

Ante ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça, mantendo a sentença 

prolatada no apenso, cópia de fls. 105/106 (Código 1201488), intimo a 

Instituição Financeira proceder a adequação do débito aos termos da 

sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

CUMPRIDO, dê-se vistas à Defensoria Pública.

EM CASO DE SILÊNCIO, intime-se via correio para cumprir em 05 dias, com 

a mesma admoestação. Mantendo-se inerte, colha-se a manifestação da 

Defensoria quanto ao interesse na continuidade da mesma.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20406 Nr: 209-97.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SARGI, JUSSARA MARIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, SHERLOCK HOLMES DA SILVA - OAB:4.237-B/MT
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 Certifico e dou fé que os autos ficaram em carga com o advogado José 

Adelar Dal Pissol pelo período de 06.12.2019 até 11.02.2020. Assim, ante 

o ocorrido, bem como, tendo em vista a manifestação de fls. 238 e os 

pedidos efetuados no balcão desta serventia pelo correspondente do 

escritório Pio da Silva. procedo a intimação dos Executados, por meio de 

Izonildes Pio da Silva, OAB/MT 6.486-B, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, que requeira o que entender de direito, salientando que a decisão de 

fls. 225 foi publicada aos 24.09.2019, conforme documento de fls. 226, 

sendo preclusa via recursal quanto a mesma.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70121 Nr: 1120-17.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geotur Viagens e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):GEOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

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:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70121 Nr: 1120-17.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVeTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):GEOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 90058 Nr: 671-40.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA, 

IEDA MARIA CATALANO CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN MERCÊDO DE ANDRADE 

MOREIRA - OAB:OAB/MG 59.382, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA SILVA CAMARGO 

BOTOF - OAB:18.290 MT, MIGUEL DE SOUZA FERRI - OAB:3308/MT

 ,Assim, vislumbrando que o imóvel supra mencionado tem como moradora 

a filha do casal, não se aplica a exceção da impenhorabilidade, 

mantendo-se rígida a penhora levada à efeito sobre o imóvel matrícula 

86.633.Transitada em julgado, expeça-se novo mandado de avaliação, 

observando, que caso mantenha o devedor o comportamento registrado 

na certidão de fls.481, ser-lhe-á aplicada a multa do artigo 77, IV do CPC, 

por resistência indevida ao comando judicial, bem como, deferida a medida 

requerida pelo Meirinho, qual seja reforço policial e se necessário 

arrombamento, com encaminhamento de cópia ao Ministério Público, 

INTIMANDO-SE o Banco para depósito das diligências.No mais, consta na 

contracapa outra resposta aos Embargos de Declaração, sendo a primeira 

de fls.613/618, protocolada em 29/01/2019 e a segunda protocolo 

n.54425/2020 de 04/02/2020, portanto, desta última não conheço e 

determino a restituição ao emitente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 805017 Nr: 11482-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MARCELINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Cobrança em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por Banco Itaú S/A em face de Wesley Marcelino de 

Oliveira.

Foram realizadas três pesquisas de bens disponíveis ao juízo, das quais o 

exequente foi intimado.

Às fls. 203/204 o Banco pleiteou pela penhora no rosto dos autos PJe nº 

1014013-85.2017.8.11.0041, onde o executado possui valor a receber.

Defiro o pleito do exequente, assim, EXPEÇA-SE MANDADO de penhora no 

rosto dos autos, dos direitos cabíveis ao devedor, até o limite do débito, 

pendente de pagamento nestes autos.

INTIMO O EXEQUENTE para, em 15 dias apresentar a planilha atualizada do 

débito, bem como, 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), bem como manifestar-se 

acerca da pesquisa Anoreg, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

carta com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumprido os atos acima, dê-se vista à Defensoria Pública para querendo 

manifestar em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465659 Nr: 33121-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEVAL SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21.678, DIEGO A. VARGAS NUNES - OAB:10.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

nestes autos acerca do comprovante de aviso de recebimento (negativo) 

de fls. 168.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1068315 Nr: 54650-66.2015.811.0041

 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): COMERCIAL OSASCO LTDA - ME, 

ALESSANDRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242/MT, MARCELO FALCAO FERREIRA - OAB:11242

 Certifico e dou fé que a citação dos Requeridos foi juntada às fls. 188 aos 

12 de setembro de 2019. A petição ilegível de fls. 191 foi protocolada aos 

03.10.2019. Aos 16 dezembro de 2019 os Requeridos foram intimados 

para procederem a regularização da petição ilegível. Finalmente, aos 15 de 

janeiro de 2019 os Requeridos apresentaram Embargos à Monitória, 
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todavia, na petição de fls. 201/210, os réus não foram informam se a 

petição ilegível de fls. 191 seria àquela protocolada novamente aos 

1501.2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125766 Nr: 21247-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, 

ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

 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: EDUARDA DOS SANTOS 

PIRAJÁ - OAB:20557/O

 "(...) Por conseguinte, intimo a Casa Bancária para manifestar acerca das 

mesmas, apresentar planilha atualizada da dívida e/ou requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a Casa Bancária 

via correio, com aviso de recebimento para em 05 dias cumprir o comando 

judicial, sob a mesma admoestação, ficando desde já INDEFERIDO 

requerimentos de dilação de prazo (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1114660 Nr: 16539-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMOA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 

ME, JOSÉ ANTONIO ARMOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B/MT

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da Exceção de Pré-Executividade de fls. 80/112.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037990-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO SCHWARZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1037990-38.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: OSVALDO SCHWARZ Vistos, etc. Inicialmente, devo 

salientar que a existência de recurso sem efeito suspensivo, não autoriza 

o autor a descumprir o comando judicial emanado pelo Tribunal de Justiça, 

portanto, foi admoestado quando da liminar da impossibilidade da retirada 

do bem da Comarca ID.23712469 pag.3, desobedecendo a este, aquele 

firmado no RAI.n.1018054.53.2019 e na interlocutória de 29/01/2020 

ID.28537957, portanto, aplico-lhe a multa do artigo 77, IV do CPC, diante da 

resistência indevida ao comando judicial em 10% do valor da causa em 

favor do Estado, nada impedindo sua majoração caso mantenha o mesmo 

comportamento. Assim, ante o acima exposto e, as diversas intimações 

acerca da devolução do bem ao Requerido (ID. 27497081 e 28537957), 

sem cumprimento (ID. 28466382 e 29148394) e o pedido ID.291605527, 

concedo o prazo IMPRORROGÁVEL de 05 DIAS CORRIDOS, para que a 

Instituição Financeira cumpra a decisão de ID. 28537957, sob pena de 

majoração da multa disposta no art. 77, inciso IV do CPC para 20% do 

valor da causa e bloqueio do valor do bem conforme Tabela Fipe, indicada 

no ID. 29048790 – pág. 01. Com efeito, proceda-se o Sr. Gestor a 

intimação do BANCO ITAUCARD S/A, imediatamente, VIA TELEFONE, por 

meio de seu advogado acerca do prazo concedido, bem como das 

medidas a serem tomadas em caso de descumprimento. Após, não 

havendo devolução do veículo ao Requerido, concluso para bloqueio via 

Bacenjud. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013106-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ARAUJO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/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):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013106-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): WESLEY ARAUJO DE 

ALMEIDA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E JUROS ABUSIVOS C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por WESLEY 

ARAÚJO DE ALMEIDA em face de BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A, todos qualificados nos autos em referência, relatando o autor que em 

novembro de 2015 firmaram as partes um contrato de empréstimo para 

pagamento em 96 parcelas fixas de R$ 1.179,93, contudo, constatou a 

abusividade praticada pela instituição financeira, sendo esta a razão pela 

qual pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas 

consumeristas, objetivando: - a limitação dos juros remuneratórios à taxa 

de 1,72% ao mês, enquanto contratada em 2,6% ao mês; - a redução da 

prestação mensal para R$984,58; - o recebimento de indenização por 

danos morais; - o dano material, mediante a repetição do indébito em R$ 

8.975,84, considerando as 40 parcelas pagas a maior; - em antecipação 

de tutela, a autorização para consignação da parcela no valor que 

entende devido (R$ 984,58 ao mês); - a inversão do ônus da prova; - a 

concessão das benesses da assistência judiciária; - a condenação da 

parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 43.135,00 e acostou 

documentos. Na decisão Id. 19834634 foram indeferidos os pedidos 

formulados em tutela antecipada, concedida a assistência judiciária e 

fixada a inversão do ônus da prova, com a designação de audiência. O 

réu foi citado aos 05/06/2019 (Id. 20670084) e em contestação Id. 

21115991 pugnou pela retificação do polo passivo para BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. No mérito, aduz que foram pactuados 

juros em patamar inferior à taxa média de mercado, não havendo ensejo à 

pretensão da parte, ante a licitude dos juros praticados. Alega a 

inexistência de prova do dano moral, não restando presentes os seus 

requisitos. Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando a 

parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. Realizada 

audiência no Id. 21196679, sem êxito na composição entre as partes. 

Impugnação à contestação Id. 21963007. É o relatório. Decido. 

Prefacialmente, ante as razões e documentos coligidos com a 

contestação, determino a regularização da anotação do polo passivo, para 

que se faça constar BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Por 

observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras 

provas, bem como em vista de o pleiteado em audiência pela ré, com 

amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Do cotejo dos autos, observo que os pedidos do autor se relacionam 

à assertiva de que os juros praticados no contrato firmado entre as partes 

merecem redução. Destaco, inicialmente, que na decisão Id. 19834634 

foram indeferidos os pedidos formulados em tutela de urgência, mediante 
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a fundamentação de que “ampara o autor a sua tese na assertiva de que 

a taxa de juros constante no documento Id. 19041931 seria aquela 

“autorizada” pelo Banco Central do Brasil, enquanto, a realidade, trata o 

documento em tela da média da taxa de juros anunciada por cada 

instituição financeira como aplicada no período, não servindo o documento 

em comento como tabelamento a todos os contratos praticados”. Quanto a 

este tema, impende considerar que está pacificado o posicionamento 

doutrinário e jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do Decreto nº 

22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma 

Bancária) e que, por ter a Emenda Constitucional nº 40 revogado todos os 

parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação 

constitucional dos juros em 12% ao ano, consoante consolidado por meio 

da Súmula 596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em 

vista de o contido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R. No 

entanto, em feitos desta natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem 

fixando que os juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de 

mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma 

espécie. Neste sentido é o posicionamento firmado pela Segunda Seção 

do Superior Tribunal de Justiça por meio de Recurso Repetitivo (REsp 

1112879/PR, julgado em 12/05/2010), no qual restou consolidada a 

seguinte tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 

1973: “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é 

imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser 

consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no 

contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da 

espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais 

vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção 

para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios 

praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - 

Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de 

juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do 

entendimento consolidado neste julgamento.” Na mesma vertente: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

ÍNDOLE ABUSIVA RECONHECIDA. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM 

COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULAS 5 E 7 DO 

STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros 

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o 

consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique 

cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em 

concreto. 2. A Corte de origem concluiu pela natureza abusiva dos juros 

remuneratórios pactuados, considerando a significativa discrepância das 

taxas cobradas pelo recorrente (68,037% ao ano) em relação à média de 

mercado (20,70% ao ano). Rever tal conclusão demandaria reexame de 

matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. 

Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. 

Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 

5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018) No 

caso dos autos, percebe-se que não há abusividade dos juros firmados 

pelo Banco, posto que no contrato Id. 19041922, datado de 21/10/2015, 

percebe-se que foi contratada a taxa de juros mensal de 2,06% ao mês e 

27,70% ao ano, enquanto a taxa média de mercado apurada pelo BACEN 

em operações da mesma espécie no mesmo período, era de 1,98% ao 

mês e 26,56% ao ano. Levando-se em conta que a taxa média apontada 

pelo Banco Central do Brasil não deve ser utilizada como fator de 

tabelamento, e sim como parâmetro a indicar qual a média praticada pelas 

instituições financeiras no período, por encontrar-se pactuado em patamar 

muito próximo, tenho que não há o que ser alterado, já que não 

demonstrada prática abusiva pelo Banco. De conseguinte, a despeito da 

responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 14 do CDC, 

tenho que não restou configurado, no caso em apreço, dano à imagem, à 

intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade do autor, mas mero 

dissabor, aborrecimento, incômodo, que não ensejam indenização por 

dano moral, caracterizadores dos requisitos inerentes da responsabilidade 

civil. Considerando que a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que 

não é qualquer dissabor vivido pelo ser humano que lhe dá direito ao 

recebimento de indenização, tem-se que a mera cobrança de encargos 

que entende a parte serem abusivos, não é capaz de provocar, por si só, 

danos à personalidade do individuo. Para o acolhimento de pretensão 

reparatória, mister se faz a demonstração da efetiva existência de defeito 

na prestação dos serviços, bem como do nexo de causalidade entre a 

conduta do fornecedor e os prejuízos cuja reparação se pretende. Isso 

porque, já que a instituição financeira, em não havendo prova em 

contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em conformidade com 

o disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes. Neste 

sentido: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. 

IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. 

URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. 

REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO 

MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. [...] 

7. Aborrecimentos decorrentes de relações contratuais, na forma como 

ocorrido na hipótese dos autos, estão ligados a vivência em sociedade, 

cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso 

surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à 

dignidade da pessoa humana. 8. Recurso especial parcialmente conhecido 

e, nessa extensão, parcialmente provido.” (REsp 1731762/GO, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 

28/05/2018) Da mesma sorte, não há ensejo à discussão acerca da 

repetição do indébito, já que não acolhido o pleito revisional firmado, sendo 

corolário logico a confirmação da decisão Id. 19834634 quanto ao 

indeferimento da tutela de urgência. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

WESLEY ARAÚJO DE ALMEIDA em face de BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A, e condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada 

em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações 

e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2.020. 

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030823-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1030823-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA JOSE PONTES 

REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA ajuizada por 

MARIA JOSÉ PONTES em face de CREFISA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando a autora que aos 25/11/2014 firmaram as partes um 

contrato de empréstimo para pagamento mediante débito em conta 

corrente, relatando que, não obstante o pagamento de todas as parcelas, 

ainda que em atraso, foram cobrados valores a maior, motivando o pleito 

de repetição do indébito e de indenização por danos materiais e morais e, 

em antecipação de tutela, a suspensão de descontos em sua conta 

corrente, quanto ao contrato firmado entre as partes e a 

abstenção/exclusão das anotações em cadastros de inadimplentes, além 

da declaração de dívida inexistente que impede novas cobranças, com a 

inversão do ônus da prova, a concessão das benesses da assistência 

judiciária e a condenação da parte adversa ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 

28.073,10 e acostou documentos. Na decisão Id. 15918456 foi facultada a 

emenda da inicial e a autora, por meio da petição Id. 16239782, afirma não 

ter ciência dos juros aplicados pela ré nos posteriores descontos 

realizados, pugnando pela revisão da cláusula quinta (sem 

fundamentação), com a apresentação da planilha de pagamentos Id. 

16240670. Na decisão Id. 19758876 foram indeferidos os pedidos 

formulados em tutela antecipada, concedida a assistência judiciária e 

fixada a inversão do ônus da prova. A ré foi citada aos 24/05/2019 (Id. 

20372197) e em contestação Id. 20834605 aventou em preliminar o 

indeferimento da assistência judiciária e a falta de interesse processual. 
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No mérito, relata que o contrato 040400030040, de 25/11/2014, teve as 

parcelas pagas em atraso em vista de a insuficiência de provisão de 

fundos em conta corrente para cada quitação, razão pela qual recaíram os 

encargos moratórios devidamente contratados. Afirma o dever de 

cumprimento do contrato, a improcedência do pedido de repetição do 

indébito, a impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização 

por danos morais, não caracterizados, refutando um a um dos pedidos 

firmados em tutela antecipada, não havendo de se falar em inversão do 

ônus da prova. Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando 

a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. Realizada 

audiência no Id. 20885750, sem êxito na composição entre as partes. 

Impugnação à contestação Id. 21289491. É o relatório. Decido. Por 

observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras 

provas, bem como em vista de o pleiteado em audiência pelas partes - Id. 

20885750, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Aventou a ré, em preliminar, a revogação da 

assistência judiciária e a carência de ação por falta de interesse 

processual. Com relação à assistência judiciária, conforme o disposto no § 

3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de 

hipossuficiência, não prevendo a lei, obrigatoriamente, que a parte seja 

miserável, mas sim que esta, ainda que momentaneamente, não possua 

condições de arcar com tais emolumentos. Embora a requerida refute a 

benesse concedida, não apresentou provas plausíveis a afastar a 

afirmação feita pela beneficiária, que possui presunção juris tantum da 

necessidade. Portanto, não basta que se alegue que a parte não faz jus 

ao benefício em comento, é necessário que prove, pois caso contrário 

prevalece a alegação de quem pleiteou o benefício. Nesse sentido, a 

orientação do E. TJMT: “AÇÃO DEMARCATÓRIA - ALEGAÇÃO DE 

NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVAS DE PREJUÍZOS SOFRIDOS - 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL E PARA 

REQUERER O QUE ENTERDER DE DIREITO - PEDIDO DE JULGAMENTO DA 

LIDE NA FORMA CONSTANTE DA EXORDIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA 

INOCORRENTE - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

SUA OCORRÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE 

EX ADVERSA NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM 

PROVAS DAS BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO 

DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.[...] A parte que se insurge contra o 

deferimento da justiça gratuita deve fazer prova da boa condição 

financeira da outra.” (Ap 35624/2018, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). “APELAÇÃO - 

EMBARGOS DE TERCEIRO - FEITO PRINCIPAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EXECUÇÃO -PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES 

DA TRIANGULAÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL DO EMBARGANTE - PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA 

DO EMBARGADO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - DESCABIMENTO 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a 

que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum 

de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova 

em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso 

à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).Tendo havido a desconstituição da 

constrição no feito principal antes da citação nos Embargos de Terceiro, 

ocorre a perda superveniente do objeto da lide e é indevida a condenação 

do embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.” (Ap 41647/2018, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) 

Demais disso, destaco que, na forma do art. 99, § 4º, do hodierno CPC, “A 

assistência do requerente por advogado particular não impede a 

concessão de gratuidade da justiça”. Feitas essas considerações, 

mantenho a concessão da assistência judiciária à autora. Quanto à falta 

de interesse de agir, destaco a lição de Alexandre Freitas Câmara, na 

obra Lições de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9ª Edição, revista e 

atualizada, Editora Lumen Juris, p. 126, que alega que “O interesse de agir 

é verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que esse 

requisito do provimento final seja verdadeiro binômio ‘necessidade da 

tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. Fala-se, assim, 

em ‘interesse-necessidade’ e em ‘interesse-adequação’. A ausência de 

qualquer dos elementos componentes deste binômio implica ausência do 

próprio interesse de agir.” Ainda a respeito do assunto, ensina Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Gonçalves Nery (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante e legislação em 

vigor, 7ª edição, art. 267, nota 13): "Existe interesse processual quando a 

parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, 

ainda, quando esta tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de 

vista prático. [...] movendo a ação errada ou utilizando-se de procedimento 

incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a 

inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse 

processual". Logo, é imperioso reconhecer que há interesse de agir no 

pedido formulado nesta ação, ante o princípio constitucional de livre 

acesso ao Judiciário, visto que, ao contrário do suscitado em contestação, 

é certo que, por se insurgir em face de atos perpetrados pela ré, 

inequívoca a utilidade da medida e a adequação do meio utilizado para 

tanto. Posto isso, REJEITO as preliminares aventadas e passo ao exame 

do mérito. Observo que a autora ajuizou esta ação objetivando a 

declaração de quitação da dívida, ao afirmar ter saldado todas as parcelas 

quanto ao financiamento firmado com a parte ré. Do Id. 15379403 tem-se 

que as partes firmaram um contrato no qual a autora assumiu o 

pagamento, mediante débito em conta corrente, nos seguintes termos: 

“012 parcelas de R$ 278,85 à partir de 24/12/2014 até 24/11/2015 ou 

conforme crédito de salário.” Como bem declarado pela autora na inicial, 

mensalmente foi lançado pela ré, em sua conta bancária, o valor 

equivalente ao da prestação mensal ajustada e, não obstante assuma que 

tanto no mês de janeiro/2015 como no mês de outubro/2015 ocorreu o 

estorno do débito levado a efeito pela ré, tem-se que esta, após o 

vencimento contratado (24/11/2015), prosseguiu com os descontos pelo 

mesmo valor, senão vejamos: - 22/12/2014: debitado na conta corrente da 

autora, pela ré, o valor de R$ 278,85 (Id. 15379717 – Pág. 1); - 26/01/2015: 

debitado na conta corrente da autora e em seguida estornado o valor de 

R$ 278,85 (Id. 15379717 – Pág. 1); - 23/02/2015: debitado na conta 

corrente da autora, pela ré, o valor de R$ 278,85 (Id. 15379717 – Pág. 2); - 

25/03/2015: debitado na conta corrente da autora, pela ré, o valor de R$ 

278,85 (Id. 15379717 – Pág. 2); - 24/04/2015: debitado na conta corrente 

da autora, pela ré, o valor de R$ 278,85 (Id. 15379717 – Pág. 2); - 

25/05/2015: debitado na conta corrente da autora, pela ré, o valor de R$ 

278,85 (Id. 15379717 – Pág. 2); - 24/06/2015: debitado na conta corrente 

da autora, pela ré, o valor de R$ 278,85 (Id. 15379717 – Pág. 2); - 

27/07/2015: debitado na conta corrente da autora, pela ré, o valor de R$ 

278,85 (Id. 15379717 – Pág. 3); - 25/08/2015: debitado na conta corrente 

da autora, pela ré, o valor de R$ 278,85 (Id. 15379717 – Pág. 3); - 

24/09/2015: além de debitado na conta corrente da autora, pela ré, o valor 

de R$ 278,85, na mesma data também ocorreu o débito da soma de R$ 

139,44 (Id. 15379717 – Pág. 3); - 26/10/2015: debitado na conta corrente 

da autora e em seguida estornado o valor de R$ 278,85 (Id. 15379717 – 

Pág. 4); - 24/11/2015: além de debitado na conta corrente da autora, pela 

ré, o valor de R$ 278,85, na mesma data também ocorreu o débito da soma 

de R$ 139,44 (Id. 15379717 – Pág. 4); Após o término da vigência 

contratual (previsão até 24/11/2015), na qual, no período da normalidade, 

duas prestações foram estornadas e em outros dois meses, aleatórios 

(09/2015 e 11/2015) ocorreu o débito de outro valor, também aleatório (R$ 

139,44), a ré prosseguiu com os descontos da seguinte forma: - 

22/12/2015: debitado na conta corrente da autora, pela ré, o valor de R$ 

278,85 (Id. 15379717 – Pág. 4); - 25/01/2016: debitado na conta corrente 

da autora, pela ré, o valor de R$ 278,85 (Id. 15379719 – Pág. 1), 

estornado; - 23/02/2016: debitado na conta corrente da autora, pela ré, o 

valor de R$ 278,85 (Id. 15379719 – Pág. 1); - 24/03/2016: debitado na 

conta corrente da autora, pela ré, o valor de R$ 278,85 (Id. 15379719 – 

Pág. 1); - 25/04/2016: debitado na conta corrente da autora e em seguida 

estornado o valor de R$ 278,85 (Id. 15379722 – Pág. 3); - 24/05/2016: 

debitado na conta corrente da autora, pela ré, o valor de R$ 278,85 (Id. 

15379722 – Pág. 3); - 24/06/2016: debitado na conta corrente da autora, 

pela ré, o valor de R$ 278,85 (Id. 15379722 – Pág. 3); - 25/07/2016: 

debitado na conta corrente da autora e em seguida estornado o valor de 

R$ 278,85 (Id. 15379727 – Pág. 1); - 25/08/2016: debitado na conta 

corrente da autora, pela ré, o valor de R$ 278,85 (Id. 15379727 – Pág. 1); - 

25/09/2016: debitado na conta corrente da autora e em seguida estornado 

o valor de R$ 278,85 (Id. 15379727 – Pág. 1); - 25/10/2016: debitado na 

conta corrente da autora e em seguida estornado o valor de R$ 278,85 (Id. 

15379727 – Pág. 1); - 24/11/2016: além de debitado na conta corrente da 

autora, pela ré, o valor de R$ 278,85, na mesma data também ocorreu o 

débito da soma de R$ 139,44 (Id. 15379727 – Pág. 1); Há de se ter em 

vista que, se por um lado, a autora deixou de manter saldo suficiente para 

quitação das mensalidades vencidas em 01/2015 e em 09/2015, lado outro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 235 de 284



a requerida tinha a sua disposição a autorização para lançamento do 

débito em sua conta corrente e assim não procedeu. Considerando que 

nos aleatórios meses de 09/2015, 11/2015 e 11/2016 a ré, além de lançar 

o valor de uma prestação cheia, também acrescentou o débito da soma de 

R$ 139,44, diante de a postura adotada pelo Banco, é possível suscitar o 

questionamento: se lhe era possível efetuar o lançamento a maior e 

diverso da prestação mensal, porque assim não procedeu no(s) mês(es) 

posterior(es) àqueles da ausência de quitação? O contrato não é claro a 

respeito, já que, além de prever o pagamento mediante débito em conta, 

dispõe na cláusula quinta os encargos do inadimplemento, não fazendo, 

em momento algum, menção ao procedimento adotado no caso de falta de 

saldo em conta, como ocorreu na situação em apreço. Não obstante a 

justificativa apresentada pela ré, por meio da planilha Id. 20834615, quanto 

aos encargos moratórios incidentes, de forma sucessiva, concernente as 

prestações que restaram em aberto (a de nº 02/12 e a de nº 11/12), 

tem-se que faltou à consumidora o esclarecimento necessário, posto que 

esta acreditava que nos meses posteriores estavam sendo regularmente 

quitadas as parcelas nas respectivas datas de recebimento e, ainda, que 

a vultosa quantia paga após o vencimento contratual seria apta à quitar a 

sua dívida. Manifesto, portanto, o descumprimento da parte ré do seu 

dever de esclarecimento à consumidora da forma de cálculo adotada com 

relação as prestações em aberto, notadamente por não apresentar 

nenhum meio de cobrança do atrasado, o que usualmente é utilizado pelos 

demais Bancos em contratos com parcela fixa, como o senso comum 

indica. Trata-se de dever da prestadora de serviços, ao fornecer o seu 

produto, esclarecer previamente a parte consumidora sobre os encargos 

incidentes a valor cobrado, senão vejamos: “Art. 52. No fornecimento de 

produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de 

financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros 

requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto 

ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e 

da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - 

número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e 

sem financiamento.” Ao agir na forma exposta, patente a violação ao 

princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 

46 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “Art. 46. Os 

contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os 

consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar 

conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos 

forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e 

alcance.” Faz-se necessário, nos contratos, que as cláusulas neles 

estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a 

compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de 

bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do 

produto que oferecem ao público consumidor, exigindo-se-lhes a 

observância dos princípios da informação e transparência, assentados 

também no art. 4º da Lei 8.078/90, in verbis: “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”. Há de se ressalvar, ainda, o 

princípio “nemo potest venire contra factum proprium” (ninguém pode se 

opor a fato a que ele próprio deu causa) que, como leciona Judith 

Martins-Costa, este deriva da boa-fé objetiva e "traduz justamente o 

princípio geral que tem como injurídico o aproveitamento de situações 

prejudiciais ao alter para a caracterização das quais tenha agido, positiva 

ou negativamente, o titular do direito ou faculdade" (Comentários ao Novo 

Código Civil, vol. V, tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 351). 

Veda-se, pois, o abuso de direito, o ilícito objetivo e a atuação contraditória 

da parte, quando lhe for oportuno, que se dá em casos de manifesta 

contradição entre os atos perpetrados inicialmente e posteriores 

alegações, em manifesta má-fé. Ou seja, por meio desta teoria, há 

vedação em nosso ordenamento do comportamento contraditório, 

inesperado, que viole a boa-fé objetiva, causando surpresa na parte 

contrária, como ocorre no caso dos autos. Embora sem disposição 

explícita nas normas de proteção e defesa do consumidor, o seu 

acolhimento decorre dos demais princípios que orientam as relações de 

consumo, sendo inconteste a sua aplicação. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 

SÚMULA 469 STJ. PLANO COLETIVO CONTRATO CELEBRADO COM 

INOBSERVÂNCIA AO NÚMERO MÍNIMO DE TITULARES. RESCISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 

DESLIGAMENTO DE TITULARES. MANUTENÇÃO DO PLANO. RESCISÃO 

APÓS LONGO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSIO. BOA-FÉ 

OBJETIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. CONTRATO MANTIDO. RECURSO 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde". (Súmula 469 STJ). 1.1. In 

casu, as autoras, ora apeladas, são consumidoras pois assinaram um 

contrato de adesão ao plano de saúde e utilizam o serviço como 

destinatárias finais (art. 2º CDC) e a ré, ora apelante, é fornecedora, 

porquanto desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de 

consumo, mediante remuneração (art. 3º CDC). 2. O caso deve ser 

analisado à luz do princípio da boa-fé objetiva que orienta os contratos 

civis e consumeristas, aplicando-se os institutos da supressio e da 

proibição do venire contra factum proprium. 2.1. A proibição do venire 

contra factum proprium ou teoria dos atos próprios visa proteger a parte 

contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com 

um comportamento assumido anteriormente. 2.2. O instituto da supressio 

decorre do princípio da boa-fé objetiva e significa o desaparecimento de 

um direito, não exercido por um lapso de tempo, de modo a gerar no outro 

contratante a expectativa de que não será mais exercido. 3. No caso em 

análise, em que pese haver no contrato realizado entre as partes a 

previsão de rescisão no caso de o número de titulares se tornar inferior a 

cinco, o contrato já foi celebrado com um número reduzido de titulares, de 

modo que não pode o apelante, mais de quatro anos depois, desejar 

rescindir unilateralmente o contrato, uma vez que o instituto do venire 

contra factum proprium veda atitudes contraditórias que quebre o princípio 

da confiança que deve existir nas relações contratuais. 4. De igual forma, 

não pode o apelante rescindir o contrato em razão do reduzido número de 

titulares se durante sua execução ocorreram sucessivos desligamentos 

de titulares e este concordou com a manutenção do plano de saúde. A fim 

de manter a segurança jurídica da relação jurídica deve ser aplicado o 

instituto da supressio, pelo qual não pode a parte exigir uma obrigação em 

sua forma original, se não a exigiu durante um longo período de tempo, 

gerando na outra parte a real expectativa de que seu direito não seria 

exigido. 5. A luz do princípio da boa-fé objetiva e de seus desdobramentos 

consubstanciados nos institutos da proibição do venire contra factum 

proprio e da supressio, tem-se por suprimido o direito do apelante na 

rescisão do contrato com fundamento no item 5 da cláusula 15.2 que 

dispõe sobre o número mínimo de titulares para manutenção do plano de 

saúde. Com efeito, o contrato entabulado entre as partes deverá ser 

mantido nas exatas condições vigentes. 6. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (Acórdão n. 928319, Relator Des. 

ALFEU MACHADO, Revisor Des. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1ª Turma 

Cível, Data de Julgamento: 16/3/2016, Publicado no DJe: 13/4/2016). Ao se 

ter em vista que, nesta ação, além de restar demonstrada a falta de 

esclarecimento à consumidora quanto a forma de aplicação dos encargos 

moratórios x cobranças posteriores efetuadas em valores e datas 

regulares, inequívoca a surpresa da autora ao descobrir a existência de 

saldo devedor quando já havia quitado muito além do pactuado. Portanto, 

tenho por quitado o contrato firmado entre as partes, em vista de os 

pagamentos levados a efeito, na forma comprovada na inicial, de modo 

que concedo em sentença os pedidos formulados em tutela de urgência, 

para determinar a suspensão de descontos em sua conta corrente, 

quanto ao contrato mencionado e a abstenção/exclusão das anotações 

em cadastros de inadimplentes e, no mérito, procedente a declaração de 

dívida inexistente que impede novas cobranças. Todavia, com relação aos 

danos morais, há de se ressalvar o dispositivo constitucional a respeito - 

art. 5º, inciso X, da CF/88, nos seguintes termos: "Art. 5º. (...) X - São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação." A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO in Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 

74/75, leciona que: "Enquanto o dano material importa em lesão de bem 

patrimonial, gerando prejuízo econômico passível de reparação, o dano 

moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a 

liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, causando dor, 

sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima." No caso dos autos, a 

despeito da responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 

14 do CDC, tenho que não restou configurado, no caso em apreço, dano à 

imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade da autora, 

mas mero dissabor, aborrecimento, incômodo, que não ensejam 

indenização por dano moral, caracterizadores dos requisitos inerentes da 
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responsabilidade civil. Isso porque, embora não reste caracterizado o 

dano moral, por ter o Banco, em tese, agido no exercício regular do seu 

direito ao cobrar encargos moratórios decorrentes da existência de duas 

prestações deixadas em aberto pela autora, das quais esta tinha o dever 

de pagar, a forma de cobrança restou obscura, havendo culpa 

concorrente no ato tido como causador de dano. Considerando que a 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que não é qualquer dissabor 

vivido pelo ser humano que lhe dá direito ao recebimento de indenização, 

tenho que a cobrança de encargos sem explicações minuciosas a 

respeito, ainda que reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de 

provocar, por si só, danos à personalidade da autora. Isso porque, já que 

a instituição financeira, em não havendo prova em contrário, agiu no 

exercício regular de seu direito e em conformidade, em tese, com o 

disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes. Neste 

sentido: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. 

IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. 

URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. 

REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO 

MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. [...] 

7. Aborrecimentos decorrentes de relações contratuais, na forma como 

ocorrido na hipótese dos autos, estão ligados a vivência em sociedade, 

cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso 

surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à 

dignidade da pessoa humana. 8. Recurso especial parcialmente conhecido 

e, nessa extensão, parcialmente provido.” (REsp 1731762/GO, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 

28/05/2018) “RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO 

- REPETIÇÃO DA TESE QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - 

ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, 

requer a demonstração: (i) da conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) do dano e (iii) do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e 

a conduta do agente, o que no caso concreto, não ficou evidenciado 

nenhum desses elementos. Ademais não fora apontado de forma 

detalhada quais os abalos morais suportados, levando a crer que a 

situação pela qual passou consistiu em mero aborrecimento inerente às 

relações cotidianas. No tocante ao descumprimento do prazo legal para os 

banco apresentarem documentos de seus correntistas, nota-se que 

referida tese não foi alegada na fase do julgamento do Apelo.Não cabe, 

portanto, invocar a questão por meio do Agravo Interno, eis que se trata 

de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico.Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, 

aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15.” (TJMT - Ag 

9525/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO - LEASING - CONTRATO QUITADO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – [...] - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - APELO 

DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ 

DESPROVIDO. [...] O reconhecimento da abusividade de algumas cláusulas 

contratuais capaz de autorizar seu afastamento via ação revisional, não 

configura, só por si, crime contra o consumidor, tampouco danos morais 

indenizáveis, não ultrapassando os umbrais do mero aborrecimento, 

máxime quando, embora abusivos os encargos afastados, foram 

livremente pactuados.” (Ap 114112/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO) O fato é que o 

aborrecimento da parte consumidora não induz automaticamente à 

indenização. Não havendo elementos nos autos aptos a demonstrarem 

que a autora sofreu efetivo prejuízo moral, humilhação, vergonha ou 

constrangimento públicos, não se pode falar em indenização por dano 

moral. Desta sorte, rejeito este requerimento que redunda, de conseguinte, 

na improcedência do pedido de repetição do indébito, já que entendo que a 

quantia paga mostra-se suficiente à satisfação do débito em aberto. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA JOSÉ PONTES em face 

de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, para 

declarar quitada a dívida decorrente do contrato firmado entre as partes e 

concedo em sentença os pedidos formulados em tutela de urgência, para 

determinar a suspensão de descontos em sua conta corrente, quanto ao 

contrato objeto desta ação e a abstenção/exclusão das anotações em 

cadastros de inadimplentes. 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, a ser dividido entre ambos (5% cada 

um), o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, contudo 

suspendo-a pelo prazo de cinco anos quanto à autora, em razão da 

concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, 

sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2.020. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1038767-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE ROBERTO 

SOUZA SANTOS REQUERIDO: VALOR ASSESSORIA DE CRÉDITO, 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. TUTELA 

PROVISÓRIA ajuizada por JOSÉ ROBERTO SOUZA SANTOS em face de 

BANCO BMG S/A (excluído na decisão Id. 18284080), MM ASSESSORIA E 

NEGÓCIOS LTDA – EPP (Valor Assessoria de Crédito) e BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando o autor que mantinha com o Banco BMG três 

contratos de empréstimo consignado e que em meados de julho de 2017, a 

Valor Assessoria lhe ofereceu a portabilidade ao Banco Bonsucesso, com 

taxas menores, mediante o recebimento de “troco” de R$ 7.000,00 e que o 

saldo remanescente dos três contratos seria quitado em 46 parcelas de 

R$ 411,26. Após a assinatura dos contratos em branco, percebeu a 

divergência do que foi contratado, inclusive quanto ao “troco”, depositado 

em valor a menor, na soma de R$ 6.351,90 e a posterior informação de se 

tratar de 96 parcelas e não 46, motivando o imediato registro de Boletim de 

Ocorrência. Diante de a constatação da abusividade praticada pela 

instituição financeira, pretende a revisão contratual, com a aplicação das 

normas consumeristas, objetivando: - a anulação parcial dos contratos de 

portabilidade firmados com os Requeridos, nº 00128495611, nº 

00128337749 e nº 00128488364 para que todos se transmudem em 46 

parcelas de R$ 411,26, perfazendo o total de R$ 18.917,96; - que o Banco 

Bonsucesso seja condenado ao pagamento da diferença relativo ao 

“troco”, no total de R$ 648,01; - o recebimento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 20.000,00; - em antecipação de tutela, no sentido de 

determinar que sejam suspensos os descontos em folha de pagamento do 

Requerente a contar da 47º parcela, que vencerá no mês de julho de 

2021, sob a rubrica 8430 – Banco Bonsucesso nos valores de R$ 109,00, 

R$ 138,74 e R$ 163,52 e deferido ainda, o depósito judicial mensal a partir 

da 47º parcela no valor de R$ 411,26, sob pena de multa em caso de 

descumprimento; - a inversão do ônus da prova; - a concessão das 

benesses da assistência judiciária; - a condenação da parte adversa ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 41.206,00 e acostou documentos. Na 

decisão Id. 17578298 foi facultada a emenda da inicial quanto ao Banco 

BMG, deferido o pleito firmado em tutela antecipada, concedida a 

assistência judiciária e fixada a inversão do ônus da prova e designada 

audiência de tentativa de conciliação. O autor se manifestou no Id. 

17796643 e na decisão Id. 18284080 foi determinada a exclusão do Banco 
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BMG do polo passivo. BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A foi 

citado no Id. 19494377 e em contestação Id. 19919594 relata que por livre 

e espontânea vontade foram celebrados os contratos: - de nº 128246212 

Portabilidade com parcela de R$ 138,74; - de nº 128337749 

Refinanciamento 128246212 com parcelas de R$ 138,74; - de nº 

128393002 Portabilidade com parcelas de R$ 163,52; - de nº 128399051 

Portabilidade com parcelas de R$ 109,00; - de nº 128488364 

Refinanciamento 128399051 com parcelas de R$ 109,00; - de nº 

128495611 Refinanciamento 128393002 com parcelas de R$ 163,52; - de 

nº 128672513 Refinanciamento 128337749 com parcelas de R$ 138,74; e 

- de nº 128673048 Refinanciamento 128495611 com parcelas de R$ 

163,52. Afirma que os valores estão discriminados nos contratos, há 

anos, descontados e sobre os quais o autor tinha ciência inequívoca, não 

se falando em repetição do indébito, na pretensão indenizatória, tampouco 

na nulidade destes, sob pena de a devolução do valor recebido ocasionar 

o enriquecimento ilícito da parte, caso em que compete ao autor devolver a 

quantia recebida. Refuta o pleito firmado em tutela de urgência e, ao final, 

a improcedência da ação, com a expedição de ofício ao Banco Itaú para 

exibição do extrato da conta do autor ao período de agosto/2017 (já 

exibido com a inicial – Id. 16359922) e na hipótese de acolhimento da 

pretensão indenizatória, que esta seja arbitrada em patamar razoável. 

Realizada audiência no Id. 19980180, sendo na oportunidade determinada 

a correta anotação concernente à denominação de ambos os réus, sem 

êxito na composição entre as partes. MM ASSESSORIA E NEGÓCIOS 

LTDA – EPP foi citada no Id. 19536304 e em contestação Id. 20007201 

assevera serem inverídicas as alegações contidas na petição inicial, não 

havendo informação de que o saldo remanescente seria englobado em 46 

parcelas de R$ 411,26; que não reconhece e refuta o que está escrito no 

referido resumo, argumentando que, originalmente, este documento 

continha apenas os dados do cliente e a informação do valor das parcelas 

que o autor possuía no BMG, que seriam liquidadas por portabilidade. 

Afirma que, à época, a dívida do autor com o BMG apresentava as 

parcelas a vencer na quantidade de 54, 52 e 12 e sua soma era de R$ 

411,26 e saldo devedor de R$ 15.062,72. Afirma ter oferecido a 

manutenção do mesmo prazo e valor de parcelas e que, depois de 

migrada a dívida, a refinanciaria para reduzir ou aumentar o prazo, ou 

obter mais recursos, sendo pelo autor escolhida a última opção; que nos 

contratos de portabilidade foram mantidos os mesmos valores e prazos 

firmados com a instituição anterior, sendo no contrato de refinanciamento 

firmada a liberação do troco do valor aproximado de R$ 7.000,00; que não 

há justa causa para a caracterização de dano moral, rechaçando o 

preenchimento de seus requisitos; em pedido contraposto, em vista de a 

impossibilidade de anulação do contrato, pugna pela devolução do valor de 

R$ 6.351,90 recebido como troco e que seja arbitrado o dano moral em R$ 

1.000,00, com a improcedência da ação e cominação da parte contrária 

aos ônus sucumbenciais. Impugnação à contestação Id. 20541759. É o 

relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a 

produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Pretende o autor, por meio desta 

ação, o recebimento de indenização por ter sido ludibriado pela parte ré 

quanto a renegociação/portabilidade dos débitos anteriormente contraídos 

com outra instituição financeira, afirmando que lhe foi entregue a 

prestação de serviço diversa da acordada e de forma manifestamente 

desvantajosa. Destaco, inicialmente, que resta incontroverso nos autos o 

fato de que a transação levada a efeito entre com o Banco Olé foi 

intermediada pela empresa de correspondente bancário, também inserida 

no polo passivo desta ação, bem como assumiu o autor ter assinado os 

contratos em branco. Por um lado, o autor sustenta a tese de que lhe foi 

feita a promessa de portabilidade dos contratos vigentes com o Banco 

BMG S/A e que, em decorrência da incidência de taxa de juros reduzidas, 

ainda receberia o “troco” de R$ 7.000,00, tudo mediante o pagamento de 

46 parcelas de R$ 411,26. A segunda requerida informou em sua resposta 

que a dívida do autor somava o montante de R$ 15.062,72, cujos contratos 

apresentavam parcelas a vencer na quantidade de 54, 52 e 12 parcelas, 

com a soma de R$ 411,26. Em que pese ser seu o ônus da prova quanto 

ao valor dispendido para a portabilidade dos contratos anteriormente 

vigentes com o Banco BMG, a parte ré assim não procedeu, posto que, 

embora seja certo que, com a quitação antecipada há “desconto” 

decorrente da antecipação do pagamento das parcelas vincendas perante 

a instituição financeira de origem, os réus não demonstraram qual teria 

sido este desconto/abatimento decorrente da transação. Ao contrário, 

limitaram-se em apresentar, sem impugnação pelo autor, que os mesmos 

valores e número de prestação quanto aos contratos anteriores se 

mantiveram inalterados na nova pactuação e, do estrito exame dos seus 

termos verifica-se: Por meio do contrato nº 00128246212 (Id. 19919591 – 

Pág. 1), de 31/07/2017, foi procedida a seguinte negociação: - Valor 

liberado: R$ 4.497,00 (anotação: Valor Portado Outras IF’s: 4.497,00); - 

Forma de pagamento: 52 parcelas de R$ 138,74; - Taxa de juros: 1,87% 

a.m. e 24,92% a.a. Todavia, consta que este mesmo contrato foi objeto de 

Refinanciamento no dia seguinte, 01/08/2017 por meio do Contrato n. 

00128337749 (Id. 19919591 – Pág. 11), nos seguintes termos: - nº 

Contrato Anterior: 128246212 - Valor liberado: R$ 4.800,03; valor 

financiado: R$ 4.949,00; valor refinanciado: R$ 4.499,77; Valor líquido: R$ 

300,26; - Forma de pagamento: 96 parcelas de R$ 138,74; - Taxa de juros: 

2,46% a.m. e 33,88% a.a. Ou seja, para a entrega do “troco” de apenas 

R$ 300,26, a parte ré renegociou o contrato no dia seguinte, aumentando a 

taxa de juros de 24,92% a.a. para 33,88% a.a. e as parcelas, de 52 para 

96! Ato contínuo, este mesmo contrato foi objeto de novo Refinanciamento 

aos 09/08/2017, por meio do Contrato n. 00128672513 (Id. 19919591 – 

Pág. 61), nos seguintes termos: - nº Contrato Anterior: 128337749 - Valor 

liberado: R$ 5.535,69; valor financiado: R$ 5.708,47; valor refinanciado: R$ 

4.981,20; Valor líquido: R$ 554,49; - Forma de pagamento: 95 parcelas de 

R$ 138,74; - Taxa de juros: 2,03% a.m. e 27,31% a.a. Nesta transação, 

ocorreu, pasmem, a diminuição da taxa de juros e também de 01 parcela, 

tudo para a entrega do “troco” de R$ 554,49. Da mesma sorte, verifica-se 

que, por meio do contrato nº 00128399051 (Id. 19919591 – Pág. 30), de 

02/08/2017, foi procedida a seguinte negociação: - Valor liberado: R$ 

3.635,85 (anotação: Valor Portado Outras IF’s: 3.635,85); - Forma de 

pagamento: 54 parcelas de R$ 109,00; - Taxa de juros: 1,84% a.m. e 

24,58% a.a. Todavia, consta que este mesmo contrato foi objeto de 

Refinanciamento dois dias após, 04/08/2017 por meio do Contrato n. 

00128488364 (Id. 19919591 – Pág. 39), nos seguintes termos: - nº 

Contrato Anterior: 128399051 - Valor liberado: R$ 4.513,81; valor 

financiado: R$ 4.655,61; valor refinanciado: R$ 3.640,29; Valor líquido: R$ 

873,52; - Forma de pagamento: 96 parcelas de R$ 109,00; - Taxa de juros: 

1,92% a.m. e 25,70% a.a. Ou seja, para a entrega do “troco” de apenas 

R$ 873,52, a parte ré renegociou o contrato dois dias após, aumentando a 

taxa de juros de 24,58% a.a. para 25,70% a.a. e as parcelas, de 54 para 

96 parcelas! Também verifica-se que, por meio do contrato nº 

00128393002 (Id. 19919591 – Pág. 22), de 02/08/2017, foi procedida a 

seguinte negociação: - Valor liberado: R$ 1.700,17 (anotação: Valor 

Portado Outras IF’s: 1.700,17); - Forma de pagamento: 12 parcelas de R$ 

163,52; - Taxa de juros: 2,02% a.m. e 27,24% a.a. Todavia, consta que 

este mesmo contrato foi objeto de Refinanciamento dois dias após, 

04/08/2017 por meio do Contrato n. 00128495611 (Id. 19919591 – Pág. 

49), nos seguintes termos: - nº Contrato Anterior: 128393002 - Valor 

liberado: R$ 5.658,49; valor financiado: R$ 5.833,07; valor refinanciado: R$ 

1.702,45; Valor líquido: R$ 3.956,04; - Forma de pagamento: 96 parcelas 

de R$ 163,52; - Taxa de juros: 2,46% a.m. e 34,00% a.a. Desta vez, para 

a entrega do “troco” de R$ 3.956,49, a parte ré renegociou o contrato dois 

dias após, apesar de diminuir a taxa de juros de 27,24% a.a. para 25,70% 

a.a., além de aumentar o número de parcelas, de 12 para 96 parcelas, 

aumentou o valor da prestação, de R$ 109,00 para R$ 163,52! Ato 

contínuo, este mesmo contrato foi objeto de novo Refinanciamento aos 

09/08/2017, por meio do Contrato n. 00128673048 (Id. 19919591 – Pág. 

72), nos seguintes termos: - nº Contrato Anterior: 128495611 - Valor 

liberado: R$ 6.524,43; valor financiado: R$ 6.728,08; valor refinanciado: R$ 

5.856,84; Valor líquido: R$ 667,59; - Forma de pagamento: 95 parcelas de 

R$ 163,52; - Taxa de juros: 2,03% a.m. e 27,31% a.a. Mais uma vez, para 

a entrega do “troco” de R$ 667,59, a parte ré renegociou o contrato cinco 

dias após lavrar o antecessor, com a diminuição da taxa de juros de 

34,00% a.a. para 27,31% a.a., diminuindo apenas 01 parcela, de 96 para 

95. Dos sucessivos contratos firmados entre as partes, revela-se 

manifesta a desproporção de valores em robusta desvantagem ao autor, 

mostrando que, para a entrega do chamado “troco” de R$ 7.000,00, 

diversas foram as manobras utilizadas pela parte requerida, com a 

renegociação uma, duas, chegando a três vezes quanto a cada um dos 

contratos vigentes com a instituição financeira anterior, já que, para a 

entrega da soma de R$ 6.351,90, a dívida que anteriormente era de R$ 

15.062,72 e seria quitada em 54, 52 e 12 parcelas, passou para a soma de 

R$ 39.480,96 para quitação em 95, 96 e 96 parcelas pagando a maior o 

importe de R$ 54,52 ao mês. Tais fatos corroboram o documento Id. 

16359517 – Pág. 1, que instrui a peça vestibular, com a logomarca da 

“Valor Assessoria de Crédito”, e no qual constam os dados pessoais do 
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autor e as anotações: Valor da parcela R$ 411,26, prazo 46, valor Bruto 

R$ 7.000,00 e como “Liquidação Terceiros” as anotações quanto ao 

Banco BMG das parcelas de R$ 109,00, R$ 138,74 e R$ 163,52. 

Conquanto a segunda ré impugne a veracidade do aludido documento, o 

conjunto probatório dos autos converge no acolhimento das alegações 

contidas na inicial, qual seja, a de que este foi ludibriado a acreditar que a 

portabilidade dos seus contratos acarretaria na sua quitação, pelo mesmo 

valor de prestação, no prazo de 46 meses, e ainda com o recebimento do 

valor bruto de R$ 7.000,00. Feitas essas considerações, tenho que resta 

demonstrado pelo autor que foi induzido à erro pela instituição financeira, 

quanto às tratativas pela portabilidade dos contratos anteriores, o que se 

mostrou manifestamente desvantajoso ao requerente, como aclarado 

nesta decisão. De tal modo, tenho que a imposição de renegociação 

desfavorável ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, demonstra 

inequívoca a arbitrariedade do ato perpetrado pela instituição financeira. 

Concernente ao dano moral, Claudia Lima Marques aduz que “como novo 

paradigma para as relações contratuais de consumo de nossa sociedade 

massificada, despersonalizada e cada vez mais complexa, propõe a 

ciência do direito o renascimento ou a revitalização de um dos princípios 

gerais do direito há muito conhecido e sempre presente desde o 

movimento do direito natural: o princípio geral da boa-fé”. O princípio em 

comento tem uma função criadora ao trazer ao contrato deveres anexos 

como lealdade ao informar, dever de cooperação, também tem função 

limitadora, na medida em que não mais permite a busca de vantagem 

excessiva em detrimento da parte hipossuficiente. Em se tratando de 

relação consumerista, consoante pacificado por meio de a Súmula n. 

297/STJ, e considerando que a responsabilidade contratual do Banco é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, responde, independentemente de 

culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por 

defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. Assim o 

disposto no art. 14 do CDC: “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.” Sendo assim, os requisitos para a configuração da 

responsabilidade são a falha na prestação do serviço, o dano e nexo 

causal, e evidenciado o ato ilícito em exame caracteriza dano “in re ipsa”, 

o qual se presume. No ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho tem-se, 

igualmente, a compreensão da desnecessidade de prova, quando se trata 

de dano moral puro (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª 

tiragem, 2004, p. 100): “...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do 

dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a 

comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível 

exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em 

outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do 

próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência 

comum”. Posto isso, inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, 

fixando à parte ré, de forma solidária, o dever reparatório, diante de o 

nexo causal entre o dano e o ato praticado. Quanto ao valor da 

indenização do dano moral, a doutrina e jurisprudência atual orientam que 

este deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, levando-se em 

conta a capacidade econômica das partes e às peculiaridades de cada 

caso, não podendo servir como fonte de enriquecimento ilícito ou, por 

outro cariz, ser de valor irrisório à parte contrária, ao ponto de não surtir 

qualquer efeito. Em se tratando de ação de indenização em que o valor 

pedido na inicial é meramente estimativo, já que sua fixação é relegada ao 

prudente arbítrio do juiz, em face das orientações acima esposadas, 

impõe-se a fixação do montante da indenização por arbitramento. Feitas 

essas considerações, entendo por bem fixar o valor de R$ 10.000,00 

como satisfatório à indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, 

manifestamente caracterizados nos autos. Já no tocante ao dano material, 

quanto a diferença relativa ao “troco”, no total de R$ 648,01, ante a 

assertiva de que lhe foi prometida a entrega de R$ 7.000,00, no entanto 

depositado o total de R$ 6.351,90, considerando que no documento Id. 

16359517 consta que este seria o “valor bruto” a ser entregue, tenho que 

não há ensejo ao acolhimento desta pretensão. Feitas essas 

considerações, tenho que merece confirmação a decisão Id. 17578298 

que deferiu o pedido firmado em tutela de urgência, “para que sejam 

suspensas as consignações em folha de pagamento à partir da 47ª 

parcela, quanto às prestações nos valores de R$ 109,00, R$ 138,74 e R$ 

163,52, deferindo-se a partir de então, caso não tenha ocorrido o trânsito 

em julgado, a consignação judicial destes em R$ 411,26.” E, transitada em 

julgado a decisão quanto ao ponto, declaro quitado os contratos firmados 

com a parte ré com o pagamento das 46 parcelas de R$ 411,26, 

competindo à parte ré, de forma solidária, à devolução em dobro do que foi 

pago a maior até o cumprimento da liminar, com juros de mora de 1% ao 

mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da 

contratação. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JOSÉ 

ROBERTO SOUZA SANTOS em face de MM ASSESSORIA E NEGÓCIOS 

LTDA – EPP (Valor Assessoria de Crédito) e BANCO OLÉ BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A, para: - condenar os réus ao pagamento de 

indenização por danos morais, que arbitro em R$ 10.000,00, DE FORMA 

SOLIDÁRIA, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, 

contado do arbitramento (Súmula 362/STJ); - confirmar a tutela antecipada 

quanto a suspensão das consignações em folha de pagamento, pelo valor 

mensal de R$ 411,26, até a 46ª parcela; - declarar quitado os contratos 

quitados com o pagamento da 46ª parcela; Por ter o autor decaído de parte 

mínima, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da 

condenação. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059665-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CHARLES MOREIRA DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Deverá a parte autora efetuar a vinculação da guia de distribuição das 

custas da Carta Precatória ao número único deste processo no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de sua devolução.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011518-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CESAR SILVA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALBERTO DAVILA CELESTINO OAB - AC4285 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011518-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FRANCISCO 

CESAR SILVA DE MORAES Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada 

dos autos neste Juízo, nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 2 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011518-34.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 239 de 284



Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CESAR SILVA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALBERTO DAVILA CELESTINO OAB - AC4285 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011518-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FRANCISCO 

CESAR SILVA DE MORAES Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada 

dos autos neste Juízo, nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 2 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025171-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO OLIVEIRA DANTAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025171-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: LEONARDO OLIVEIRA DANTAS Vistos, etc. 

Proceda-se com retificação do polo ativo da ação para constar: BANCO 

BRADESCO S/A., em face da Incorporação da integralidade da sociedade 

Banco Bradesco Cartões, anunciada no id. 29082725 e documento 

comprobatório contido no id. 29082727. Desentranhe-se o mandado de 

citação para cumprimento no endereço indicado no id. 29082725, após o 

recolhimento da diligência, onde concedo o prazo de 10 (dias) para a parte 

requerente proceder com o respectivo recolhimento da diligência. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007348-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007129-06.2018.8.11.0041

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:

JOSE ARI DE ALMEIDA (REU)

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (REU)

FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007129-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI, JOSE 

ARI DE ALMEIDA, FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar impulso 

processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que 

não serão analisados pedidos repetidos já analisados. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007049-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO BOTELHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007049-08.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: DIEGO BOTELHO 

DA SILVA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para indicar a correta localização do bem ou postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004478-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS GABRIEL DE GODOY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004478-64.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: MATHEUS GABRIEL DE GODOY Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para depositar a 

diligência, 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, 13 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019754-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDO ALDO DIAS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019754-38.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

SA REQUERIDO: CLEUDO ALDO DIAS FERREIRA Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a correta 

localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão 

considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da 

mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059284-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIL RODRIGUES PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1059284-49.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: OZENIL RODRIGUES 

PEIXOTO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para indicar a correta localização do bem ou postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1049018-03.2019.8.11.0041

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:

EDUARDO FERNANDES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1049018-03.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: EDUARDO FERNANDES DO NASCIMENTO 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

proceder o depósito de diligência ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007307-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DO NASCIMENTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007307-86.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA - ME, ELIZANGELA 

DO NASCIMENTO OLIVEIRA Vistos, etc. Em face a certidão, arquive-se o 

feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036297-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DO AMARAL (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046863-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROOSEVELT BISPO FERREIRA (EXECUTADO)

WILSON ALVES DINIZ JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1046863-27.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: WILSON ALVES DINIZ JUNIOR, ROOSEVELT 

BISPO FERREIRA Vistos, etc. Aguarde-se a data pretendida pelo autor. 

Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação 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)

 

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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1060805-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI NUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1060805-29.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARLI NUNES DOS SANTOS 

REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente não fez comprovação da necessidade, como apresentação 

atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual 

junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como 

inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Necessário 

se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação 

negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. A 

declaração por si só, 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 
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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, 6 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005782-35.2018.8.11.0041

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:

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

JOILSON BORGES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-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: 1005782-35.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME, JOILSON BORGES DE 

SOUZA Vistos, etc. Expeça-se Alvará do valor bloqueado nos autos, em 

favor do exequente. Após, intime-o para indicar outros bens passíveis de 

penhora, no prazo legal e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022598-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022598-58.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: VANDERLEI NUNES DA SILVA Vistos, etc. Mantenho 

determinação nos autos, em face de ausência de recurso no efeito 

suspensivo. Cumpra-se como ali determinado (id. 27838937), procedendo 

com a penhora on line, de acordo com o valor da Tabela Fipe apurado no 

id. 29167794. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026345-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA'S ALIMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503-O (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (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: 1026345-50.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: ALMEIDA'S ALIMENTO LTDA - ME, FRANKLIN DELBEM 

ALMEIDA, THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA Vistos, etc. 

Proceda-se com a penhora on line, como determinado nos autos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

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:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá o embargado responder aos embargos no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042260-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE BORGES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042260-08.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA, JOICE 

BORGES DE OLIVEIRA Vistos, etc. Proceda-se com a penhora on line e 

pesquisa de Renajud como determinado nos autos. Cumpra-se. CUIABÁ, 

13 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. Proceda-se com a penhora on line e pesquisa de Renajud e Infojud 

como determinado nos autos. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000710-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MERISON MARCOS AMARO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR RABELO RESENDE OAB - DF33199 (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0039135-30.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR - EPP (EXECUTADO)

LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0039135-30.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR - EPP, LUIZ GONZAGA 

EZEQUIEL JUNIOR Vistos, etc. A pesquisa pretendida já foi efetivada nos 

autos, conforme se verifica no id. 21821210, sem sucesso e não á 

alteração do quadro. Portanto, intime-se a parte autora para indicar outros 

bens passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023476-17.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: BOSQUE RENTA CAR EIRELI - 

ME, VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO Vistos, etc. Os executados 

foram citados nos autos, desta forma, intime-os para manifestar sobre o 

pedido de desistência postulado pelo autor. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005415-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO EIRELI - ME (AUTOR(A))

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005415-74.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ELIZABETH 

FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO EIRELI - ME, ELIZABETH FONTOURA 

DE SOUZA SANTIAGO REU: SICREDI CENTRO NORTE 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, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008480-48.2017.8.11.0041

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))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

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 DESPACHO 

Processo: 1008480-48.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA Vistos, etc. Recebo 

os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se. Certifique-se 

também o anunciado nos embargos. Caso positivo, restauro prazo de 

recurso da decisão proferida nos autos. Ao contrário, 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. Assim, cumpra-se a referida em todos 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se.despacho. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004624-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FRANCINE CARMIM MODESTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004624-71.2020.8.11.0041. AUTOR(A): RAFAELA FRANCINE 

CARMIM MODESTO REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Mantenho 

decisão dos autos, devendo ser ali cumprido como determinado, para 

fazer jus ao benefício da gratuidade deverá a parte autora apresentar os 

documentos como ali posto, no prazo legal. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029003-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029003-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN 

REQUERIDO: JACKSON CARLOS DA SILVA Vistos, etc. Intime-se o autor 

para no prazo legal, postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0012326-32.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA SUSETE CAUDURO NAPURI OAB - RS73380-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LYELBER CARNEIRO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0012326-32.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: LYELBER 

CARNEIRO DE MORAES Vistos, etc. Disponibilize-se pesquisa do Infoseg 

ao advogado do credor habilitado nos autos, certifique-se. Expeça-se 

mandado de penhora/avaliação do bem indicado pelo credor, se de 

propriedade da parte executada. Após, intime-se a parte executada da 

penhora e nomeação de depositário fiel. Em seguida, avalie-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034175-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034175-33.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA Vistos, 

etc. O advogado fica advertido que deverá postular através de petição. 

Assim, concedo o prazo de dez dias para manifestar e exclua-se o valor 

penhorado. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024758-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUILTON SANTANA DA PENHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA OAB - MT8088-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: 1024758-90.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EXECUTADO: JUILTON 

SANTANA DA PENHA Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, 

diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002098-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA (EMBARGANTE)

JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA 03029429202 (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre impugnação aos embargos 

acostada aos autos, e especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041789-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA (REU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003761-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO PASSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida e 

intimação da apreensão, bem como proceder a complementação de 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023213-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (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: 1003114-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DE MORAES FERNANDES (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES (EXECUTADO)

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003114-23.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LUIZ CARLOS 

RICHTER FERNANDES, NILZA DE MORAES FERNANDES Vistos, etc. Defiro 

a emenda da Inicial, tendo em vista que os bens indicados no id. 29145742 

são garantias reais do Instrumento Particular de Aditamento a Cédula de 

Crédito nr. 11.452.445 (id. 28417377-Pág.20). Após de efetivada a citação 

dos executados analisarei o pedido de restrição, via Renajud, sobre os 

aludidos bens. Proceda-se com a citação dos executados, se recolhida a 

diligência para o cumprimento do mandado, como já determinado nos 

autos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015135-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MODESTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1015135-65.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: PAULO CESAR 

MODESTO DA SILVA EXECUTADO: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos, etc. Mantenho determinação 

dos autos devendo ali ser cumprida como determinado. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014404-43.2006.8.11.0041

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:

ELIFAS GONCALVES JUNIOR (EXECUTADO)

LENIRA ALVES APARECIDA GONCALVES (EXECUTADO)

MARIA TAPIOCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA REGINA CHAGAS DA SILVA RODRIGUES OAB - MT3708-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: 0014404-43.2006.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: MARIA TAPIOCA COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME, ELIFAS GONCALVES JUNIOR, LENIRA ALVES 

APARECIDA GONCALVES Vistos, etc. Intime-se a parte executada, da 

forma que foi citada, para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

multa de 5% sobre o valor da causa nos termos do art. 774, parágrafo 

único, do CPC. Em qualquer dos casos diga o credor e após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006161-05.2020.8.11.0041

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:

VALFRIDO SEIKITSI HOKAMA (REU)

VALFRIDO CORRETORA DE SEGUROS E CONSORCIO 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: 1006161-05.2020.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: VALFRIDO CORRETORA DE SEGUROS E CONSORCIO LTDA - 

EPP, VALFRIDO SEIKITSI HOKAMA 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, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006142-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006142-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REU: NATALIA CANAVARROS 

NASSER PINHEIRO DA SILVA Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 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, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006137-74.2020.8.11.0041

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:

LIANA DE LARA LEITE (EXECUTADO)

PAULO DOS SANTOS LEITE (EXECUTADO)

LIANA DE LARA LEITE 07850280130 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006137-74.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: LIANA DE LARA LEITE 07850280130, 

PAULO DOS SANTOS LEITE, LIANA DE LARA LEITE Vistos, etc. Intime-se 

o autor para colacionar nos autos a CÉDULA DE CRÉDITO ditada na Inicial, 

procedendo ao recolhimento da guia de distribuição, vinculando-a ao 

número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. 

CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006145-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS BARBOSA (EXECUTADO)

FARIAS REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006145-51.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: AMAGGI S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EXECUTADO: FARIAS 

REPRESENTACOES LTDA - ME, ROBERTO CARLOS BARBOSA 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 
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abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1052627-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRANA LTDA (EMBARGANTE)

CONRADO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

ANA BEATRIZ NOVIS NEVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

 

Deverá a parte autora proceder com o recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo, considerando o 

valor da causa da ação de Execução ditada na inicial, conforme 

determinado nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003171-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO FERNANDES ALENCASTRO (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 legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0015613-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

HELIO RUBENS PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, bem como proceder a complementação de 

diligência 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: 1022126-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (EXECUTADO)

MARLENE MAEHLER (EXECUTADO)

ERMINDO MAEHLER (EXECUTADO)

AGROPORTO MINERACAO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - ME 

(EXECUTADO)

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS OAB - MT24385/O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177-N (ADVOGADO(A))

 

Ficam as partes intimadas da penhora e avaliação formalizadas nos autos, 

no prazo de lei.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0026114-89.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GETULIO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT9134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT8350-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre os documentos acostado aos 

autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006229-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAURO HUDSON MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006229-52.2020.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: NAURO HUDSON MONTEIRO Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato E acostar O CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DITADO NA INICIAL, em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Intime-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação 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))

 

Ficam as partes intimadas do Termo de Penhora formalizado nos autos, 

referente ao lote de terreno suburbano situado na Travessa da 

Independência, matriculado sob n° 41.442 no Cartório do 5º Ofício e 2° 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, bem como da nomeação de fiel 

depositário do executado JOACI JOSE GASPAR, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0012326-32.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 
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(ADVOGADO(A))

RENATA SUSETE CAUDURO NAPURI OAB - RS73380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LYELBER CARNEIRO DE MORAES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008703-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DOS SANTOS ALVES (EXECUTADO)

 

Deverão as partes manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003109-58.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ildo de Assis Macedo OAB - MT3541-O (ADVOGADO(A))

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO OAB - MT9270-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

SAIONARA MARI OAB - MT5225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ASSAD CARAN JUNIOR (EXECUTADO)

MERCE MEIRE JAMMAL CARAN (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a carta precatória negativa 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16057 Nr: 1854-89.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIS BUCAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANNE KAROLINE 

CARVALHO MOREIRA, para devolução dos autos nº 

1854-89.2001.811.0041, Protocolo 16057, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041984-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PIRES BARBOZA (EXECUTADO)

CAMILA BORGES DE OLIVEIRA CARVALHO (EXECUTADO)

ORNATO - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE 

DECORACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041984-74.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: ORNATO - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ARTIGOS 

DE DECORACAO LTDA - EPP, CAMILA BORGES DE OLIVEIRA 

CARVALHO, ANA PAULA PIRES BARBOZA Vistos, etc. Defiro a 

suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, diga-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037714-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARIO ROSA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1037714-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JUCIMARIO ROSA DIAS REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Recebo os embargos de 

declaração, se no prazo, certifique-se. Entretanto, analisando seus 

argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a 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. Assim, cumpra-se a referida em todos 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005471-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA KAMILLA DA CRUZ MORAES GODIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005471-73.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

NAYARA KAMILLA DA CRUZ MORAES GODIN Vistos, etc. 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 
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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, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1052627-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRANA LTDA (EMBARGANTE)

CONRADO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

ANA BEATRIZ NOVIS NEVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1052627-91.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: NUTRANA LTDA, CONRADO 

JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA, ANA BEATRIZ NOVIS NEVES 

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. De acordo com a certidão 

de id. 28408834, a parte autora até o presente momento não vinculou as 

guias de custas e taxas ao número único do processo, inclusive sequer 

procedeu com o recolhimento das custas processuais, conforme consulta 

efetivada por este Juízo, junto ao sistema de arrecadação do TJ/MT, 

desde quando da prolação da sentença. A parte autora limita-se nos 

Embargos de Declaração e sequer procede com o recolhimento das 

custas processuais. Portanto, analisando seus argumentos verifica-se 

que não são capazes de alterar a determinação dos autos, onde deverá 

proceder o recolhimento da guia como já determinado. Assim, cumpra-se a 

parte final do primeiro parágrafo do despacho do id n. 26109991, 

procedendo as intimações necessárias, considerando que até o momento 

só foi certificado o não recolhimento da guia de distribuição . Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006176-71.2020.8.11.0041

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:

GEREMIAS ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006176-71.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: GEREMIAS ALVES PEREIRA 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, 13 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1058002-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONE CESAR DIONISIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1058002-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): RONE CESAR 

DIONISIO REU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos, etc. A parte autora foi 

intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para 

emendar a inicial, como determinado no feito. Entretanto, deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente 

a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, 

complementando a inicial. Assim, não há como dar prosseguimento a 

demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos 

necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049854-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON DUARTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1049854-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): WELLINTON DUARTE 

DE OLIVEIRA REU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. A parte autora foi 

intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para 

emendar a inicial, como determinado no feito. Entretanto, deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente 

a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, 

complementando a inicial. Assim, não há como dar prosseguimento a 

demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos 

necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052459-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE ANSELMO DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1052459-89.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: JOSUE ANSELMO DE MATOS 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, 13 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000685-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PATRICIA ARAUJO MUCARBEL DE MENEZES COSTA OAB - 

PE29310 (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREICE PINTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000685-83.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GREICE PINTO 

DE ALMEIDA Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição 

amigável, conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em 

aberto, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III 

“b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado 

sem cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do 

bem a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040943-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RODRIGUES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(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: 1040943-72.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JOEL RODRIGUES 

SOUSA REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Vistos, etc. Joel Rodrigues Sousa, qualificado nos autos ingressou 

com Ação de Rescisão Contratual C/C Indenização por Danos Morais C/C 

Repetição do Indébito C/C Pedido Liminar contra Multimarcas 

Administradora de Consórcios. Alegou, em síntese, que visualizou em m 

grupo de vendas do Facebook um anúncio de oferta de carta de crédito 

contemplada e foi convidado para comparecer no escritório do 

colaborador da empresa ré, na qual formalizou contrato com a empresa no 

qual realizou o pagamento de R$ 2.110,00 (dois mil cento e onze reais) e 

que poucos dias receberia a carta de crédito contemplada, possibilitando 

escolher um veículo de seu agrado até o valor de R$ 41.990,00 (quarenta 

e um mil novecentos e noventa reais). Afirmou que foi surpreendido com a 

fatura encaminhada na cobrança de parcela em favor da requerida, sem o 

recebimento da carta de crédito. Indignado, foi ao Procon onde descobriu 

que diversas pessoas estavam na mesma situação. Pleiteou a concessão 

de liminar para que a requerida se abstenha de proceder a restrição ao 

nome do autor em órgão de proteção ao crédito. O mérito requereu a 

aplicação do código de defesa do consumidor. Postulou pela invalidade da 

contratação uma vez que foi ludibriado pela informação de que assinado 

um documento e pagando a taxa automaticamente seria beneficiado com o 

recebimento de uma carta de crédito contemplada. Pleiteou a condenação 

em indenização por danos morais no importe de R$ 33.590,00 (trinta e três 

mil quinhentos e noventa reais) por ter sido enganado pela empresa 

requerida. Pediu a repetição do indébito no valor de R$ 4.220,00 (quatro mil 

duzentos e vinte reais). Requereu a condenação em indenização por 

perda de tempo no montante de R$ 3.920,00 (três mil novecentos e vinte 

reais) já que teve que entrar em contato com a requerida por diversas 

vezes. Rogou pela procedência da ação. Juntou documentos de id. 

24040870/24041742. Os autos foram redistribuídos para este Juízo 

conforme decisão de id. 24066583. Foram concedidos os benefícios da 

justiça gratuita e indeferido a liminar pleiteada no id. 25186546. Em 

resposta (id. 26949727), a parte requerida apresentou contestação e fez 

uma síntese dos fatos. Sustentou que não há resistência na rescisão do 

contratual e que já se operou em face da inadimplência do autor e delimitou 

a controvérsia apenas para discutir sobre a restituição dos valores e 

multas e taxas a serem retidas pela administradora. Em sede de preliminar 

impugnou a concessão da justiça gratuita ao autor pelo não preenchimento 

dos seus requisitos, visto que contratou advogado particular para sua 

defesa, além de ter adquirido uma cota de consórcio de crédito no patamar 

de R$ 41.990,00 (quarenta e um mil, novecentos e noventa reais) pagando 

prestação inicial no valor de R$ 640,33 (seiscentos e quarenta reais e 

trinta e três centavos). Arguiu a carência da ação pela impossibilidade 

jurídica do pedido e falta de interesse processual visto que o contrato 

firmado entre as partes já foi rescindido, bem como pela ausência de 

pedido de anulação de cláusulas contratuais. No mérito, afirmou que não 

há no contrato garantias de data de contemplação, além da impossibilidade 

de oferecer carta de crédito com entrega previamente marcada. Informou 

que as contemplações são realizadas por meio de sorteios gerais, através 

de lances vencedores e por encerramento do grupo como prevista na 

cláusula XL “Proteção contratual e do Conhecimento Prévio”. Além de 

haver no negócio jurídico a declaração do autor que não lhe foi feita 

nenhuma promessa ou proposta extracontratual e se realizadas por 

representantes sem poderes de gestão não terão validade. Sustentou que 

foram checadas com o autor as cláusulas do contrato com gravação em 

áudio que comprova o conhecimento do sistema de consórcio realizado 

pelo Departamento de Controle de Qualidade. Asseverou que nos termos 

do art. 30 da Lei 11.795/08 que o consorciado excluído e não contemplado 

deve aguardar pelo sorteio de sua cota quando então receberá o que 

pagou, atualizado, deduzidas as multas e taxas contratuais. Confessou 

que o autor pagou o valor total de R$ 2.110,00 (dois mil, cento e dez 

reais), distribuído entre a taxa de adesão e a primeira prestação, sendo 

que no caso de restituição devem ser deduzidas as taxas de seguros e 

multa rescisória. Defendeu que a taxa de adesão paga foi realizada para o 

pagamento de comissão a representante de venda não sendo repetível no 

valor de R$ 1.259,70 (um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta 

centavos. Refutou o pedido de indenização por danos morais ante a 

ausência de especificidade dos supostos constrangimentos suportados e 

comprovação do dano. Rejeitou o pedido de repetição do indébito. 

Declarou a improcedência do pedido de indenização por perda de tempo 

útil. Requereu que no caso de devolução de valores seja realizado a partir 

do dia 21/11/2023 que é o trigésimo dia após o encerramento do 

consórcio. Impugnou o pedido de inversão do ônus da prova. Rogou pela 

improcedência da ação. Juntou documentos de id. 26949727/26950391. O 

autor apresentou réplica à contestação (id. 127807541) e requereu a 

manutenção do deferimento da justiça gratuita, impugnou a prejudicial de 
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mérito arguida e ratificou os termos da inicial rogando por sua 

procedência. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c 

Pedido de Restituição de Valores Pagos e Condenação por Danos Morais 

contra Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda- Multimarca 

Consórcios na qual se pretende a concessão da justiça gratuita; a 

declaração de nulidade do contrato de consórcio ou a rescisão do mesmo; 

restituição integral dos valores pagos; condenação em indenização por 

danos morais no montante de R$ 33.590,00 (trinta e três mil quinhentos e 

noventa reais)e por perda de tempo útil no importe de R$ 3.920,00 (três mil 

novecentos e vinte reais) e inversão do ônus da prova repetição de 

indébito no valor de R$ 4.220,00 (quatro mil duzentos e vinte reais). Por 

seu turno, o requerido sustentou que o contrato já se encontra rescindido 

ante a inadimplência do autor; a ciência do autor sobre o funcionamento do 

consórcio; a não garantia de contemplação; impossibilidade da devolução 

dos valores pagos de forma imediata, podendo ser realizada após o 

sorteio de sua cota com a dedução das taxas e multas; refutou o pedido 

de indenização por danos morais. Compulsando os autos, como as razões 

explanadas pelas partes denotam que o feito independe de produção de 

provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e 

cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o 

processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo 

antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de 

Processo Civil. As preliminares arguidas entrelaçam-se com o mérito e 

serão decididas concomitantemente. Quanto a impugnação do deferimento 

da assistência justiça gratuita, não merece guarida, considerando que 

trata de matéria preclusa, pois não houve interposição de recurso do 

deferimento do benefício. Ademais, o autor demonstrou sua 

hipossuficiência com documentos acostados aos autos para ser 

beneficiário do benefício. Apenas por estar assistido por advogado 

particular ou mesmo ter firmado um contrato de consórcio que, aliás, aqui 

pretende anular não sobrepõem à comprovação de sua necessidade 

documentalmente apresentada. Rejeito. Analisando os autos, verifica-se 

que o negócio jurídico firmado entre as partes está rescindido ante a 

inadimplência do autor. Fato incontroverso que o contrato de consórcio foi 

firmado e realizado o pagamento da taxa de adesão e da primeira parcela 

do negócio. Afirmou o autor que apenas realizou a contratação do 

consórcio visto que os vendedores prometeram a contemplação garantida 

do negócio jurídico. Salienta-se que no contrato acostado aos autos pelo 

próprio autor (id. 24040885), nada consta de garantia de contemplação do 

consórcio de forma imediata, após o pagamento da taxa de adesão. Nela 

esta prevista a clausula octagésima terceira que as contemplações do 

consórcio serão realizadas apenas por meio de sorteios. Podemos 

perceber também que abaixo da assinatura do autor, há um aviso 

destacado com letras em vermelho alertando que não há garantia de data 

de contemplação. O requerido, ainda, acostou o uma transcrição do áudio 

no qual o autor confirmou a contratação, o que não restou impugnado pelo 

requerente. Entendo que a tese trazida na inicial não merece prosperar, 

isto porque, diante do conjunto probatório carreado aos autos, em especial 

o próprio contrato (id. 24040885), este encontra devidamente assinado 

pela parte requerente e nesta perspectiva, o autor não logrou êxito em 

comprovar a promessa de contemplação imediata após o pagamento da 

taxa de adesão, não desincumbido o seu ônus, nos termos do art. 373, I 

do CPC. Ou seja, sabedor o requerente que estava assinando um contrato 

de consórcio, não se pode dizer que foi enganado, como pretendido pela 

parte requerente. No tocante a devolução dos valores pagos em razão do 

negócio jurídico firmado não se nega o direito de restituição de parcelas ao 

autor, pois já é pacificado tal direito, a oportunidade que deve o ato 

realizar é que às vezes questiona. A devolução imediata pretendida pela 

autora causaria despesa imprevista que acabaria onerando o grupo, como 

demais consorciados, causando a restruturação dos valores das 

prestações ou até mesmo a extensão do prazo de contemplação. 

Entretanto, já é pacífico o entendimento dos Tribunais de se respeitar a 

convenção e se aguardar o encerramento do grupo para requerer a 

devolução das contribuições vertidas ao consórcio, decisão de acordo 

com os princípios regentes do CDC. E ainda, a devolução de valores 

deverá observar o prazo de trinta dias do encerramento do grupo, 

consoante entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça no 

REsp 1119300/RS, julgado em sede de recurso repetitivo: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO 

DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS 

APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do 

Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por 

consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim 

em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o 

encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido”. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) Assim, a parte 

autora poderá reaver a quantia paga à administradora do consórcio para a 

aquisição de sua cota mediante o ajuizamento de ação própria após o 

encerramento do consórcio. No que tange aos danos morais, vale 

ressaltar que não configurado dano ou ofensa a direito de personalidade 

que justificasse o pagamento da indenização. Não houve qualquer ato 

ilícito praticado pelo requerido, já que no contrato foram estabelecidas 

todas as regras para a participação do consórcio sendo anuído pela parte 

autora. Esta não pode supor que todo e qualquer consórcio possui as 

mesmas regras. Improcedente o pleito de danos morais. Nesses termos, 

em face da contratação do consórcio, fato incontroverso, não há que falar 

em aplicação de a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor para 

resolver problemas gerados por maus fornecedores, já que não 

configurado a qualquer ato ilícito praticado pelo requerido para que o 

consumidor tenha que despender tempo para resolvê-lo. Por outro lado, 

apenas o fato de o contrato ser de adesão não implica que seja abusiva, e 

não significa que o consentimento para sua formação seja viciado. O autor 

conhecida o valor total da obrigação desde o início do contrato. A boa-fé 

contratual não serve apenas para proteção do consumidor, mas também é 

instrumento de compatibilização do desenvolvimento econômico, 

sobretudo quando se discute cláusula de contrato de consórcio para 

aquisição de veículo, cujo interesse social na manutenção do grupo de 

consórcio é superior ao interesse individual do consumidor. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução 

de Mérito a presente Ação de Rescisão Contratual C/C Indenização por 

Danos Morais C/C Repetição do Indébito C/C Pedido Liminar, com 

fundamento no que dispõe os artigos 487-I do Código de Processo Civil e 

NÃO ACOLHO o pedido de tutela de urgência e o pedido inicial. 

Considerando que a parte requerente 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 e após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035812-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FERREIRA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da partes para manifestarem acerca do retorno dos 

autos do Egrégio TJ/MT, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023350-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

JAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

TEREZINHA TOSCAN SPANHOL (EXECUTADO)

CAROLEN SPAGNOL (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030253-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO OTAIR PAVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR OAB - PR20705 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1030253-18.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 254.000,00 ESPÉCIE: [Sistema Financeiro da Habitação, 

Sustação/Alteração de Leilão]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: ARMANDO OTAIR PAVAO Endereço: AVENIDA MARECHAL 

DEODORO, 1055, - DE 950/951 A 2072/2073, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-100 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, 

III da Lei 13.105/2015, pois esse encontra-se paralisado há mais de 30 

dias, devendo para tanto impulsionar o feito.. DESPACHO: Vistos etc. 

Intime-se o autor pessoalmente para, no prazo de cinco 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito sob pena de extinçãoarquivamento do processo 

por inercia (art. 485, III e § 1º, do CPC). Às providências. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito COMPLEMENTO : 1. Nos termos 

do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo 

ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 13 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023223-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA COSTA MENEZES (EXECUTADO)

EMTTL TERRAPLENAGEM E TRASNPORTES DE MAQ E IMPLEMTOS DE 

TERREPLENAGEM LTDA - EPP (EXECUTADO)

EUDES GARCIA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001305-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREICE PINTO DE ALMEIDA (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: 1028543-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DE SOUZA SOARES (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1045111-54.2018.8.11.0041

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:

OSEIAS EVANDRO PINHEIRO (REU)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017520-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CYLENNE BOMFIM FREIRE HERANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Decurso 

de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse o 

pagamento do débito e nem oposição de Embargos pela Executada. 

Certifico, ainda, que procedo a intimação do autor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 dias. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 

2020. SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017165-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BARBOSA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇAO D APARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO SR.OFICIAL DE 

JUSTIÇA , NO PRAZO DE 05 DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003378-45.2017.8.11.0041

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:

RAILDO FRANCISCO DAMASCENO JUNIOR (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000013-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO RODRIGUES DE SANTANA (REU)

BAIANINHOS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME (REU)

MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011584-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PORFIRIO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036203-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS XAVIER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS SOBRE A 

CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001206-33.2017.8.11.0041

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:

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE INTIMO A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO DE 05 DIAS, SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1048651-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOINA BENEDITA DE SOUZA - EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON DE ARRUDA PINTO OAB - MT2425-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Outros Interessados:

SALVIANO PEDRO DE SOUZA (EMBARGANTE)

ELOINA BENEDITA DE SOUZA (EMBARGANTE)

ELOINA BENEDITA DE SOUZA - EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1048651-76.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: ELOINA BENEDITA DE SOUZA 

- EIRELI - EPP EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ELOINA BENEDITA DE SOUZA - EIRELI - 

EPP e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033209-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ISAEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025291-83.2017.8.11.0041

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:

SUELLEN ALVES SILVA (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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019338-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU VERAS DE SOUSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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: 1036573-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CUNHA CANTANHEDE (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 252 de 284



Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030312-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMIRAMIS BENEDITA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006101-03.2018.8.11.0041

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:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042229-85.2019.8.11.0041

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:

RENATO BARBOSA DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017490-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE CASSIA SANCHES (EXECUTADO)

JANAINA DE CASSIA SANCHES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 837201 Nr: 42053-36.2013.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONILTO APARECIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 791063 Nr: 45133-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRAS DE FATIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão de fls.149). Promovida 

intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado às fls. 148, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte.

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 872383 Nr: 11332-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONYE STEFFAN ROSA INDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15.085

 Vistos, etc.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão de fls.161). Promovida 

intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado às fls. 165, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte.

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.
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Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1140160 Nr: 27430-59.2016.811.0041

 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): MARQUINHOS TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 930018 Nr: 49309-93.2014.811.0041

 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: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:19.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, Mauri Marcelo Bevervanço Júnior - 

OAB:MT/24.197/A

 Vistos.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de seu 

procurador constituído nos autos (certidão de fls.91/92).

 É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE, mas não houve o atendimento da conclamação a 

promover o andamento do processo, mesmo constando expressamente 

nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia culminar na 

extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 989579 Nr: 18362-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO SOARES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 997556 Nr: 22436-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:OAB/DF40147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do Executado, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

Autora (fls. 132) e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1140113 Nr: 27414-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 
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conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1133064 Nr: 24254-72.2016.811.0041

 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 FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ROCHA DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846852 Nr: 50406-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ADALBERTO TORRES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:20906/O, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT, 

VITOR ALMEIDA DA SILVA - OAB:14.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a publicação retro não considerou o patrono da parte 

autora renovo a intimação deste ato Vistos etc.

Proceda-se o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line” via BACENJUD 

conforme requerido pela parte Exequente, nos termos do art. 835, I, § 1º, 

c. c. art. 854, todos do NCPC.

Em atenção ao disposto no § 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007-CGJ, 

permaneçam os autos no gabinete até que venha a resposta das 

instituições financeiras, por meio do Banco Central, referente à minuta de 

ordem judicial de bloqueio de valor protocolada.

Em sendo positiva a indisponibilidade de ativos financeiros, com fulcro no 

§ 2º do art. 854 do CPC, intime-se a parte Executada por meio do seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, a fim de, em cinco (5) dias 

(§3º), arguir em face dos valores indisponibilizados, mediante 

comprovação das situações previstas nos incisos I e II do § 3º mesmo 

dispositivo legal ora referido.

Havendo eventual indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, desde 

já determino o seu cancelamento/desbloqueio, conforme dispõe o § 1º do 

art. 854, do mesmo Codex processual.

Quedando-se inerte a parte Executada ou rejeitada a sua manifestação 

referente a qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, desde logo 

converta-se em penhora a indisponibilidade dos ativos pecuniários, 

independente de lavratura de termo, bem como a sua transferência à 

conta judicial, conforme dispõe o § 5º.

Feita a conversão referida no parágrafo anterior, com fulcro no art. 841 

“caput” e § 1º, do NCPC, intime-se a parte Executada por meio do seu 

patrono.

Intimem-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059706 Nr: 50917-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON FERNANDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1107997 Nr: 13856-66.2016.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A, PRISCILA MORENO DOS SANTOS - 

OAB:70.981/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente conforme fls. 92, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal.

 Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

 Em havendo nos autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa 

de eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição 

tenha sido realizada pelo Juízo, desde já determino as providências 

necessárias para a sua exclusão.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 826525 Nr: 32444-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE DE 

ENSINO E CULTURA/AVEC, VILMA GERMANO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:2776/MT

 Em face da anuência do credor (fls. 174), tenho por cumprido o acordo 

firmado e satisfeita a obrigação, nada mais havendo o que reclamar e 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro no artigo 924, II, do CPC. 

Proceda-se levantamento da penhora, se existente.

 Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 821007 Nr: 27223-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELSON MELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 780526 Nr: 34077-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS 

LTDA - ME, WALWIN DE AGUIAR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 772916 Nr: 26041-78.2012.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOÃO NORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 761134 Nr: 13577-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ALVES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES. 

- OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 455360 Nr: 26565-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. COMÉRCO DE ALIMENTOS LTDA, 

JULIANO CÉSAR ALMEIDA MONTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 895262 Nr: 26696-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASSIM AHMAD CHOKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 
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devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 979615 Nr: 13926-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LORDES FIGUEREDO - ME, MARIA 

DE LORDES FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1071361 Nr: 55996-52.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA ME, DANILO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 851890 Nr: 54798-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATUAL CONFECÇOES LTDA ME, DENIZ 

CORRÊA FORTES JUNIOR, MARILUSA LYSAKOWSKI SANTIN FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1135406 Nr: 25253-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO DE LUCENA CABRAL, JOSIANE DE 

CASTRO LUCENA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1079059 Nr: 888-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F2X COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 

LTDA, FLÁVIA APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA, JOSÉ 

ANTONIO GASPARELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.
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 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1115493 Nr: 16833-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL XAVIER RODRIGUES DE SOUZA, ODIL 

XAVIER RODRIGUES DE SOUZA, ANA RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1099401 Nr: 10368-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE MATOS ROSA & CIA LTDA, NIUZA 

ALVES DA SILVA ROSA, PAULO DE MATOS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 847702 Nr: 51177-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA & GRECO LTDA ME, LUIZ FERNANDO 

DE ALMEIDA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 868267 Nr: 8162-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉZIO CONSTANTINO COMARELA, 

GIOVANNA CASELI COMARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do Executado Edézio 

Constantino Comarela, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, 

defiro o pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR 

EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 906912 Nr: 34833-50.2014.811.0041

 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): PAULO ITAMAR ROTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.
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Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1035143 Nr: 39154-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 778096 Nr: 31488-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 802349 Nr: 8812-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO NUNES RONDON ME, DIEGO NUNES 

RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 802648 Nr: 9117-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIADNE BRITO FERREIRA ME, ARIADNE 

BRITO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 794679 Nr: 995-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACACIA AMARELA TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA - ME, CLAITON ARZAMENDIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194 - A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 843616 Nr: 47510-49.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANE DUARTE BATISTA, CRISTIANE 

PATRÍCIA DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal da Executada 

Cristiane Patrícia Dorileo, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do 

CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO 

POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 115380 Nr: 5113-24.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO S/A, 

RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MEDEIROS RAMOS, JOSE MEDEIROS 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR DE OLIVEIRA 

REZENDE - OAB:3.653

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344946 Nr: 14930-39.2008.811.0041

 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: LUIZA BORGES DE FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Oliveira 

Assumpção Junior - OAB:7021/MT, WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para o APELADO, no prazo 

legal, para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346294 Nr: 16510-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. K. GALVÃO - ME, FRANCISCO VANILDO DO 

NASCIMENTO, IRONI KIENEN GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362308 Nr: 31947-88.2008.811.0041

 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: WALTER NEGRI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para o AUTOR , no prazo 

legal, para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796615 Nr: 2970-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G CARLOS TAGINO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168.016 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809905 Nr: 16394-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DOS ROLAMENTOS LTDA, RICARDO 

BUTIERREZ ARANHA, ARTHUR BUTIERREZ ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora para depositar 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460322 Nr: 29597-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO BERNDT TRENTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para depositar diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1101781 Nr: 11256-72.2016.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANDRO MATOS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente conforme fls. 133, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal.

 Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

 Em havendo nos autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa 

de eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição 

tenha sido realizada pelo Juízo, desde já determino as providências 

necessárias para a sua exclusão.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7787 Nr: 1414-06.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE- BANCO NACIONAL DO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Nassib Ghattas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO 

-PROC. SANEMAT - OAB:2774

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ ADELAR DAL 

PISSOL, para devolução dos autos nº 1414-06.1995.811.0041, Protocolo 

7787, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238941 Nr: 7948-77.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONÇALVES 

TUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:338877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jenerzelau dos Santos 

- OAB:3.613-B MT

 deposite a parte credora diligencia para oficial de justiça em cinco dias

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026612-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LOPES LATORRACA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA OAB - MT27069/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 6 6 1 2 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FERNANDO 

LOPES LATORRACA Vistos etc. Trata-se de busca e apreensão proposta 

por BRADESCO ADMININSTRADORA FINANCIAMENTOS em desfavor DE 

FERNANDO LOPES LATORRACA. A liminar de busca e apreensão foi 

deferida, bem como o veículo foi apreendido (ID 28880145). Pois bem. 

Diante da purgação da mora efetuada pelo réu, no exato valor apontado 

pelo Credor (R$R$ 10.234,57 – ID.21028847), nos termos do § 2º, do art. 

3º, do DE-LEI 911/69 e hodiernas alterações, revogo a liminar de busca e 

apreensão e determino a EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO do 

veículo apreendido nos autos, sob pena de conversão em perdas e danos 

e eventual aplicação de multa, caso não cumprido pelo Autor. Ainda, 

determino que o Autor promova a baixa do gravame que recai sobre o 

veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos doa art. 9º da Resolução 320/2009 do 

CONTRAN, bem como eventual restrição do Requerido em órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa. Aguarde-se e 

certifique-se o decurso de prazo para contestação e intime-se o Autor à 

manifestação em quinze 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

12 de fevereiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1051727-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE CORREA LEITE DE AGUIAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1051727-11.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: GLEICE CORREA LEITE DE AGUIAR Vistos etc. De acordo 

com o que prescreve o Decreto-Lei Nº 911/69, no seu Art; 3º, § 2º, in 

verbis ''§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus.'' Com efeito, considerando que a mora fora efetivada com a 

notificação extrajudicial, bem como que não houve concordância da parte 

Autora com relação ao valor pago referente as parcelas vencidas, além 

disso, levando em conta que o depósito realizado em juízo foi inferior ao 

valor integral do débito, já que o adimplemento deveria ter sido realizado 

compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, ou seja, o valor 

integral da dívida, INDEFIRO o pedido da petição acostada no ID. 26185245. 

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036665-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO RONALDO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036665-28.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

JULIO RONALDO NASCIMENTO Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO PAN em face de JULIO RONALDO 

NASCIMENTO com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 5 de fevereiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003767-25.2020.8.11.0041

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:

BRUNNO VINICIUS COSTA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 3 7 6 7 - 2 5 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BRUNNO 

VINICIUS COSTA SOUZA Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face de 

BRUNNO VINICIUS COSTA SOUZA com pedido de liminar de apreensão de 

bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há 

prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da 

parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, 

mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao 

oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004937-32.2020.8.11.0041

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:

TAMIS PADILHA SOARES LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 4 9 3 7 - 3 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TAMIS PADILHA 

SOARES LEITE Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 
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parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face de 

TAMIS PADILHA SOARES LEITE com pedido de liminar de apreensão de 

bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há 

prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da 

parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, 

mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao 

oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de fevereiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038109-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1038109-33.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE CARLOS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de Cumprimento 

Sentença onde o Devedor BANCO BRADESCO cumpriu a obrigação 

efetuando o depósito do valor devido. Considerando a satisfação integral 

do débito pelo devedor, nos termos do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO. Expeça-se o alvará para levantamento do valor 

consignado em juízo em favor do Credor JOSE CARLOS DA SILVA, com 

transferência para a conta bancaria indicada. Em seguida, arquivem-se 

imediatamente os autos. Cumpra-se. Int. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031574-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

1 0 3 1 5 7 4 - 5 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) 

REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - ES17315-A 

REQUERIDO: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA FILHO Vistos. Conforme 

se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente conforme ID. 28855441, fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Em havendo nos autos 

qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição tenha sido 

realizada pelo Juízo, desde já determino as providências necessárias para 

a sua exclusão. Certifique-se o transito em julgado oportunamente e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. CUIABÁ, 7 de 

fevereiro de 2020. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032928-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERLY MARCONDES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

1032928-17.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO 

GROSSO Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - MT13994-A EXECUTADO: SERLY MARCONDES 

ALVES Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela 

desistência da ação e consequente extinção do presente feito. Ante ao 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente conforme ID. 

28678857, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. Em 

havendo nos autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição tenha 

sido realizada pelo Juízo, desde já determino as providências necessárias 

para a sua exclusão. Certifique-se o transito em julgado oportunamente e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Publique-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito
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4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006010-39.2020.8.11.0041

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:

LIANA DE LARA LEITE (EXECUTADO)

PAULO DOS SANTOS LEITE (EXECUTADO)

PIZZARIA LEITE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006010-39.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029519-67.2018.8.11.0041

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:

ANTONIO MARQUES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029519-67.2018.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para que traga aos autos, a integralidade do acordo avençado entres as 

partes, devidamente assinado, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

voltem-me os autos em conclusão. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002857-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR DA SILVA BRITO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002857-66.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido de 

Id 24984415, em relação ao requerido Bolivar da Silva Brito, diante da 

certidão proferida pelo Oficial de Justiça de Id 22901077. Por conseguinte, 

cite-se por hora certa, devendo o Oficial de Justiça proceder de acordo 

com o art. 252 e seguintes do Código de Processo Civil. II – Tendo em vista 

o recolhimento do depósito da diligência conforme comprovante de Id 

25661462, desentranhe-se novamente o mandado de citação de Id 

22076394, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021940-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL DE JESUS AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT6120-O (ADVOGADO(A))

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SOFISA SA (REU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS OAB - SP77563 (ADVOGADO(A))

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a juntada de documentos encartada aos autos, em 

obediência ao princípio do contraditório, impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias; devendo os autos , após o 

referido prazo, serem conclusos com ou sem manifestação. É o que me 

cumpre impulsionar

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021940-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL DE JESUS AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT6120-O (ADVOGADO(A))

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SOFISA SA (REU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS OAB - SP77563 (ADVOGADO(A))

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou 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 de 

Declaração com efeitos infringentes, impulsiono os autos para expedição 

de matéria para a imprensa a fim de intimar as partes requeridas para 

manifestarem nos autos quanto ao referido Aclaratório de ID 28701405. no 

prazo legal, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018952-74.2018.8.11.0041

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:

AMERICA ATACADO DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS DE CASTRO (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023006-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI (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: 1026628-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL PAWLOWSKI SUCKER (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: 1033435-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR BENEDITO DE AQUINO (REU)

GONCALINA CONCEICAO MENDES DE AQUINO (REU)

MERCADO DO PAPAI EIRELI (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 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: 1020984-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S X FERNANDES HEFFEL EIRELI - 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 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: 1038065-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON AQUINO DA SILVA (EXECUTADO)

AYRTON LOPES 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 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023069-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER ANTONIO 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: 1015094-06.2016.8.11.0041

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:

RENATA DE ARAUJO COSTA (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 
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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: 1018784-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

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: 1028637-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL LARA LEITE (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: 1021205-06.2016.8.11.0041

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:

ANDRE VENERO DA SILVA - COMERCIO - ME (REU)

ANDRE VENERO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021251-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CESAR DE MELO (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: 1005004-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONIWALDO MALDONADO 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026143-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA APARECIDA DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

JAIR SANTANA DE SOUZA (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: 1021348-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA VIEIRA FIGUEIREDO (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 
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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: 1037745-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE PEREIRA DE MOURA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030724-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE CASTRO MURCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE OAB - MT9385-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030724-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JULIANA DE CASTRO MURCA 

Despacho Vistos etc. I – Cumpra a Secretaria a decisão proferida junto ao 

ID 27535552, item I, com urgência. II – Intime-se novamente o Banco 

executado para informar os dados corretos do autorizado ao 

levantamento do valor depositado a título de purgação da mora, seu nome, 

CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 

10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante decisão constante de ID 27535552, item IV, III – Aguarde-se na 

Secretaria o decurso do prazo para interposição da impugnação ao 

cumprimento de sentença pelo executado, consoante certidão junto ao ID 

29180916. Após, certifique o necessário. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 13 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: 1019503-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (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:

IRIANE TALLINY LANGER (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: 1024231-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN PEREIRA 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: 1039461-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DOMINGUES 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031312-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNISE DO CARMO (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: 1020111-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BONIFACIO DE ANDRADE NETO (REU)

LNX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP (REU)

LUIZ MARCELO DIAVAN DE ANDRADE (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: 1015774-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN DIAS MARCIAL (EXECUTADO)

RAIMUNDO BONFIM MARCIAL (EXECUTADO)

MARCIAL DOM APETITE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, via imprensa por meio de 

seu patrono, para manifestar - se sobre a correspondência devolvida , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037025-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GOMES RIVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte embargantes sobre a Impugnação 

aos Embargos à Execução e documentos juntados nos autos. no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011260-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

ELDEBERTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

GILBERTO RUI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011260-24.2018.8.11.0041. Vistos etc. Encaminho novamente 

as informações prestadas no recurso de agravo de instrumento, 

constante do Id 28387361. Aguarde-se o julgamento do recurso de agravo 

de instrumento de nº 1000646-15.2020.8.11.0000, na forma determinada 

na decisão de Id 28386324. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 13 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: 1006182-78.2020.8.11.0041

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:

ESPACO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006182-78.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006254-65.2020.8.11.0041

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:

GILSON RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006254-65.2020.8.11.0041. 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, 13 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: 1006194-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADILENE ALMEIDA DA SILVA MENDES (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006194-92.2020.8.11.0041. 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 
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como intimação. Le/Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006078-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006078-86.2020.8.11.0041. 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, 13 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006106-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL BETT - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006106-54.2020.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista que em 

busca ao site do TJ/MT (aba – guias arrecadadas), não constam como 

arrecadadas as guias acostadas aos autos junto aos Id’s 29181294 - pág. 

2 e 29181295 - pág. 2, 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, 13 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006170-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO GOMES DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006170-64.2020.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista que em 

busca ao site do TJ/MT (aba – guias arrecadadas), não constam como 

arrecadadas as guias acostadas aos autos junto aos Id’s 29194163 - pág. 

2 e 29194164 - pág. 2, 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, 13 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1253400 Nr: 22236-44.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BERNARDES DA CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DE ROSSO 

AFONSO - OAB:195.972/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 Vistos etc.Considerando a inércia do banco executado, aliado ao 

contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 

836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.Ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de penhora online constante da petição de fls. 83 do exequente e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado, R$ 3.179,05 (três mil cento e setenta e nove reais e cinco 

centavos), que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes às executadas: Banco Bamerindus do Brasil S/A (...) 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para 

saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1000060 Nr: 23474-69.2015.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO RODRIGUES FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-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 parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043995 Nr: 43468-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 
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certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117281 Nr: 17595-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/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 se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766873 Nr: 19664-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal quanto aos valores 

depositados de fl. 105, sob pena de concordância tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 807315 Nr: 13787-39.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE LOURENCO SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT, GUSTAVO SALDANHA SUCHY - 

OAB:22.588 RS

 Vistos e etc...

01- Conforme petição de fls. 147, o requerido efetuou o depósito do valor 

da condenação a título de pagamento e requereu a final, a extinção do 

feito.

02- O requerende, às fls. 154, concordou com os valores depositados, 

bem como com a extinção do feito e requereu ainda a expedição de 

Alvará.

03- Desta feita, julgo extinto o feito na forma do artigo 924, inciso II do CPC.

04- Expeça-se o alvará na forma indicada às fls. 154.

05- Transitada em julgdo, arquive-se com as baixas necessárias.

06- PRIC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82807 Nr: 1-16.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD JAUNE, ROSELY ALVES 

RODRIGUES JAUNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SAAD MELO 

E PALMA - OAB:6401/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94190 Nr: 4892-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GONDIN DOS SANTOS, 

FRANCISCA BORGES MONTEIRO GONDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - 

OAB:8589/MT, TULIO FERNANDO FANAIA TEIXEIRA - OAB:2455/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355246 Nr: 25773-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMBARROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CRISTIANE VAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538 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 se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 
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sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426431 Nr: 9250-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13.936/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794559 Nr: 874-25.2013.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES ME

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802207 Nr: 8671-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS NOGUEIRA SERVIÇO E COMERCIO 

AGROPECUARIO LTDA, CELSO DOMINGOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, Daniel Rachewsky Schier - 

OAB:16.449, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto ao AUTO DE AVALIAÇÃO, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752813 Nr: 4683-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE ABREU LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1011079 Nr: 28041-46.2015.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-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 parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881127 Nr: 17488-71.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, GESSI CARMEN ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar-se acerca da petição de fls.224/225 
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do perito, no qual solicita que o requerente apresente aos autos cópia dos 

Extratos Bancários da Conta Corrente do Requerido, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342920 Nr: 13101-23.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO COSTA VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 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 pr eparo, 

conforme documentos juntados às fls. 344/345.

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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57866 Nr: 12412-23.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENYS AMORIM DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. 

C. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON ALAVER BARROSO - 

OAB:34050/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado ELTON ALAVER BARROSO, 

OAB/PR 34.050 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.: 100846 Nr: 14742-56.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE SOUZA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar os advogados GUSTAVO RODRIGO 

GÓES NICOLADELLI, OAB/MT 17.980-A e FABÍULA MÜLLER KOENIG, 

OAB/MT 22.165-A a regularizarem 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240646 Nr: 9362-13.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, INÊS MARTINS DE 

OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

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

OAB:10.962-B/MT, NELSON FEITOSA - OAB:3839, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRE FAZOLO DE 

ABREU, para devolução dos autos nº 9362-13.2006.811.0041, Protocolo 

240646, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000683-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO (REU)

J C T DE CARVALHO EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1000683-16.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Citem-se os devedores para pagamento do débito, ou para oporem 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficarão os devedores dispensados do pagamento de custas processuais. 

3. Intime-se o requerente para que efetue o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

para cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005943-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO FRANCA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1005943-79.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão junto 

ao Id 16616594. II - Indefiro, por ora, o pedido ao Id 24353053, de inclusão 

do nome do executado junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito (inadimplentes), por ser uma faculdade concedida ao juiz, 

conforme artigo 782, § 3º do CPC, sendo que tal medida não proporcionará 

proveito direto à causa. III - Devidamente intimado, o executado não pagou 

a dívida e nem ofereceu bens a penhora. Aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução. Defiro o 

pedido de penhora on-line constante de Id 24353053 do exequente 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato 

Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, CNPJ nº 26.529.420/0001-53, e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito e 

dos honorários advocatícios atualizado em setembro/2019 - R$ 57.477,17 
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(cinquenta e sete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e dezessete 

centavos), que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencente ao executado: Alex Sandro Franca Lopes, CPF n. 

794.435.161-87, 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. Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de 

Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 06 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: 1005957-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (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: 1005957-58.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Cumpra a Secretaria a decisão proferida junto ao Id 29134968, pelo juízo 

deprecante da Chapada dos Guimarães/MT, com urgência. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, a ser cumprido no endereço informado 

na petição de Id 29134964 - pág. 4: Rua Neuza Lula Rodrigues, nº 150, 

Bairro Jardim Santa Amália, nesta Capital, do bem, veículo, MARCA FORD, 

MODELO ECOSPORT XLT 2.0 16V 4P, COR PRETA, ANO/FAB - 2009/2009, 

CHASSI - 9BFZE55H098567513, PLACA KAU0621, RENAVAM 192782940, 

MOVIDO À BICOMBUSTIVEL. II - Comprovante do pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 29141480, para o devido cumprimento 

de mandado. III - Após, cumprida com êxito, devolva-se à Comarca de 

Origem, mediante a adoção das formalidades legais. Às providências. 

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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005155-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS (EMBARGANTE)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

TRANSPORTE RODOVIARIO FORMULA TRUCK LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1005155-31.2018.8.11.0041. Vistos em 

saneamento. I – Processo em ordem. Não existem nulidades a serem 

pronunciadas na presente fase. Presentes os pressupostos processuais 

e as condições da ação. Dou o feito por saneado. II – Ao especificar as 

provas que pretendia produzir a embargante postulou pela produção de 

prova pericial contábil, apresentando os quesitos que gostaria que o perito 

respondesse, questionando a incidência de juros sobre juros, a taxa de 

juros remuneratórios incidentes no contrato, dentre outras questões, 

todas relacionadas à revisão de contrato postulada na exordial. Apesar 

dos argumentos da embargante acerca da necessidade da realização de 

perícia técnica, a fim de aferir a existência de cláusula abusiva, entendo 

desnecessária a prova pericial pleiteada, para fins de aferição da quantia 

cobrada indevidamente nas cláusulas abusivas questionadas. Uma vez 

que as cláusulas deverão ser examinadas na análise de mérito da 

sentença, para em sendo verificada abusiva, ser extirpada ou alterada. 

Ademais, a perícia solicitada seria inútil nesta fase processual, à medida 

que os cálculos deverão ser refeitos na fase de liquidação da sentença. 

Com efeito, verifico nos autos da execução apensos que o banco acostou 

cópia do contrato, ora discutido, Cédula de Crédito Bancário de nº 

364.309.365, assim é possível verificar das cláusulas o que foi 

devidamente contratado, caso se verifique abusividade, realizar a revisão 

do contrato. Assim, entendo descabido, neste momento a pretensa perícia, 

de modo que, rejeito a realização de perícia técnica postulada pela 

embargante. Intimem-se as partes. Após, voltem-me os autos em 

conclusão, obedecendo o critério de ordem cronológica dos processos da 

Secretaria, conforme determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023811-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E 

AGROPECUARIA DO CERRADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1023811-70.2017.8.11.0041. Chamo o feito à 

ordem. E verificando o Juízo ter cometido equívoco no dispositivo da 

sentença retro proferida, Id 29194718, chamo o feito à ordem. Assim, 

observo equívoco existente apenas e tão somente no dispositivo da 

sentença retro proferida e chamo o processo a fim de retificar o erro. 

Desta forma, excluo do texto do dispositivo o seguinte: Condeno a 

Cooperativa requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao 

requerente na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo incidir 

correção monetária pelo INPC desde a presente data (Súmula 362 do STJ), 

e juros moratórios desde a citação (Art. 405, do CCB/2002 e art. 240, do 

CPC). Passa o dispositivo a constar o seguinte: DISPOSITIVO Isso posto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação nos termos do artigo 487, I 

do Código de Processo Civil. E de consequência, reconheço a quitação do 

contrato firmado entre as partes, ora discutido, Cédula de Crédito Bancário 

Nº 002107367, que se deu através de cheque nº 15122016, em 

15/12/2016, no valor de R$ 162.733,46 e outro cheque de nº 16122016, 

em 16/12/2016, no valor de R$ 286.984,65. Assim, determino o 

ressarcimento a título de danos materiais, de todos os valores cobrados 

da autora, descontados em sua conta bancária, agência: 14500, conta 

corrente nº 0026319, posteriormente à data de quitação do contrato ora 

discutido, em 16/12/2016, em dobro, devendo ser apurado em fase de 
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liquidação de sentença, devidamente corrigidos monetariamente, pelo 

INPC, a contar do dispêndio de cada desconto, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês desde a citação. Bem ainda, declaro a nulidade da 

venda casada do seguro, no valor de R$ 9.636,45 (nove mil seiscentos e 

trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), bem como determino sua 

restituição, em dobro, à requerente. Julgo improcedente o pedido de 

ressarcimento por danos morais. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) do montante atualizado da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação 

como intimação. M/Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011694-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT6953-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1011694-13.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de tempestividade junto ao Id nº 25724385 do 

Recurso de Apelação de Id nº 25213234, e diante da apresentação das 

Contrarrazões ao referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015432-72.2019.8.11.0041

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:

NAYARA BISPO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015432-72.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Honda S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Nayara Bispo dos 

Santos, no entanto, requereu ao Id 22267076, desistência do feito. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de 

oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições àquele órgão. 

No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de Id 22267076, por 

se tratar de averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da 

própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa. Deixo de oficiar à Central de Mandados para devolução de 

mandado, tendo em vista certidão acostada aos autos junto ao Id 

22604945. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela 

parte autora. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no 

distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024179-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYLLENA DE LACERDA INOCENCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024179-11.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Myllena de Lacerda Inocencio, no entanto, requereu ao Id 22337982, 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àquele órgão. No tocante ao pedido de baixa do gravame do 

veículo de Id 22337982, por se tratar de averbação não determinada por 

este juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco 

liberar o veículo da restrição administrativa. Deixo de oficiar à Central de 

Mandados para devolução de mandado, tendo em vista certidão acostada 

aos autos junto ao Id 26268760. Custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pela parte autora. Decorrido o prazo recursal, dê-se 

baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023298-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS PEREIRA DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023298-39.2016.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial promovida por Disal Administradora de 

Consórcio Ltda, em face de Denis Pereira de Castro, no entanto, requereu 

ao Id 22653768, desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos demais 

órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando o apontamento da referida ação em 

seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àqueles 

órgãos (DETRAN). Deixo de oficiar à Central de Mandados para devolução 

de mandado, tendo em vista certidão acostada aos autos junto ao Id 

22086218. Custas remanescentes, estas se houver, deverão ser arcadas 

pelo exequente. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018627-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067814/2/2020 Página 274 de 284



EDEMILSON BENEDITO DE FIGUEIREDO PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018627-65.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Edmilson Benedito de Figueiredo Pontes, no entanto, requereu ao Id 

24804426, desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos demais órgãos de 

proteção ao crédito, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro 

(SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àqueles órgãos (DETRAN). 

No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo junto ao Id 

24804426, por se tratar de averbação não determinada por este juízo, mas 

decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo 

da restrição administrativa. Deixo de oficiar à Central de Mandados para 

devolução de mandado, tendo em vista certidão acostada aos autos junto 

ao Id 24256886. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas 

pela parte autora. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 12 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029614-63.2019.8.11.0041

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:

KEVIN DO ESPIRITO SANTO BERNARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029614-63.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Kevin do Espirito Santo Bernardo, no entanto, requereu ao Id 23161490, 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àquele órgão. No tocante ao pedido de baixa do gravame do 

veículo junto ao Id 23161490, por se tratar de averbação não determinada 

por este juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao 

banco liberar o veículo da restrição administrativa. Custas remanescentes, 

se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Decorrido o prazo 

recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023811-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E 

AGROPECUARIA DO CERRADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023811-70.2017.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito C/C Indenizatória 

Por Danos Materiais e Morais, proposta por Cooperfish – Cooperativa 

Mista de Psicultura e Agropecuária do Cerrado, devidamente qualificada e 

representada por seu presidente, Sr. Dirceu Pinhatti Mendes, em desfavor 

de Banco Safra S/A, igualmente qualificado e representado, com as 

alegações e fundamentos que seguem. Aduziu que o banco requerido 

mediante insistentes e reiteradas investidas convenceu a diretoria da 

Cooperativa autora a movimentar seus recursos financeiros junto àquele 

banco. Que de modo a comercialmente estabelecer relações aderiu aos 

termos do contrato denominado Cédula de Crédito Bancário de nº 

002107367, em 02/12/2016. Assim, em 02/12/2016 firmou com o banco 

requerido a Cédula de Crédito Bancário Nº 002107367 – Crédito Rural – 

Cooperativas ajustando a disponibilização de crédito no importe da ordem 

de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com taxa de juros fixadas em 

1,89% a.m., sendo a taxa de juros efetiva de 1,89% a.m., equivalente a 

25,72% a.a., estando os encargos pré-fixados. Que o importe contratado 

possuía como destino exclusivo servir aos cooperados, nas demandas 

rotineiras da atividade, tanto que o crédito haveria de ser disponibilizado 

no “Banco 422, Código da Agência: 14500, Conta Corrente nº 0026319” 

(constante do quadro II do contrato de nº 002107367). Afirmou que o 

banco ao confeccionar e expedir a cédula atestara que a Cooperativa 

aderente cumprira as condições e exigências expressamente constantes 

daquele título, quer seja quanto aos documentos pessoais da contratante, 

o não impedimento da contratante e seus avalistas, bem como, ter 

assegurado já ter as necessárias garantias para a contratação. Que ao 

contratar o banco exigira avalistas, tendo a Cooperativa apresentado o Sr. 

André Maraschin, Dirceu Pinhatti Mendes, Priscila Rasqueri Maraschin e 

Maria Francisca Rasqueri Mendes. Argumentou que cumprira 

integralmente as exigências do banco, tanto que terminara por exarar o 

perfeito e acabado Contrato representado pela Cédula de Crédito Bancário 

Nº 002107367 – Crédito Rural – Cooperativas. Que tendo a liberação do 

importe de R$ 400.000,00 sido realizada em 02/12/2016, em seguida 

houvera a liquidação da quantia disponibilizada, sendo liquidado através 

de cheque nº 15122016, em 15/12/2016, no valor de R$ 162.733,46 e 

outro cheque de nº 16122016, em 16/12/2016, no valor de R$ 286.984,65. 

Defendeu que efetivamente, utilizara os recursos financeiros oriundos da 

Cédula de Crédito Bancário Nº 002107367 – Crédito Rural - Cooperativas, 

no importe da ordem de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por apenas 

e tão somente 14 (quatorze) dias, e, nos dias 15 e 16 de dezembro de 

2016, efetivamente pagara o importe da ordem de R$ 449.682,11 

(quatrocentos e quarenta e nove mil seiscentos e oitenta e dois reais e 

onze centavos). Argumentou que ao realizar o pagamento do importe da 

ordem de R$ 449.682,11 (quatrocentos e quarenta e nove mil seiscentos e 

oitenta e dois reais e onze centavos), nos dias 15 e 16/12/2016, 

integralmente quitara o débito decorrente da utilização do importe pactuado 

nos termos do Contrato denominado Cédula de Crédito Bancário Nº 

002107367 – Crédito Rural – Cooperativas. Afirmou que no mesmo dia 

16/12/2016, a Autora realizara “APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA” 

Documento Nº 24847, do importe da ordem de R$ 31.000,00 (trinta e um mil 

reais)(doc. anexo), ficando e permanecendo com saldo positivo em conta 

até 21.12.2016. Que de maneira estranha, e sem maiores explicações e ou 

justificativas, a Conta Corrente Nº 002631-9, da Agência 14500 do Banco 

SAFRA S/A, de titularidade da Autora, tivera os seguintes descontos: Data 

Histórico Doc. Nº Valor 02/12/2016 Tar. Formalização Garantia Duplicatas 

620 R$ 800,00 02/12/2016 Tar. Avaliação Garantia Cheq/Dupl 784 R$ 7,00 

05/12/2016 Tar. Alteração de Dados Cadastrais 515 R$ 6,92 07/12/2016 

Seguro 210150993 R$ 9.636,45 16/01/2017 Multa por Falta de Garantia – 

Quant. Evento 2 26319 R$ 26,52 23/01/2017 Multa por Falta de Garantia – 

Quant. Evento 5 26319 R$ 129,26 30/01/2017 Multa por Falta de Garantia – 

Quant. Evento 5 26319 R$ 219,50 01/02/2017 Multa por Falta de Garantia 

26319 R$ 55,80 06/02/2017 Multa por Falta de Garantia – Quant. Evento 4 

26319 R$ 254,36 13/02/2017 Multa por Falta de Garantia – Quant. Evento 5 

26319 R$ 401,19 20/02/2017 Multa por Falta de Garantia – Quant. Evento 5 

26319 R$ 492,65 01/03/2017 Multa por Falta de Garantia – Quant. Evento 4 

26319 R$ 458,11 06/03/2017 Multa por Falta de Garantia – Quant. Evento 5 

26319 R$ 547,73 13/03/2017 Multa por Falta de Garantia – Quant. Evento 5 

26319 R$ 769,39 15/03/2017 Tar. Avaliação Garantia Cheq/Dupl Quant. 

Eventos: 2 784 R$ 14,00 Que o montante total retro, da ordem de R$ 

13.818,88 (treze mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), 

assim é composto: Discriminação Valor Representa em % do gasto total 
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Tarifas formalização, avaliação de garantias R$ 827,92 5,88% Seguro R$ 

9.636,45 69,73% Multa por Falta de Garantia R$ 3.354,51 24,37% Total 

geral: R$ 13.818,88 100% Questionou a cobrança indevida de tarifas de 

formalização garantia/duplicata, tarifa de avaliação garantia 

cheque/duplicata e tarifa de alteração cadastro. Argumentou ainda a 

venda casada de seguro, no valor de R$ 9.636,45. Questionou ainda a 

multa por suposta falta de garantia. Pediu o ressarcimento pelos danos 

materiais e morais sofridos; o cancelamento do contrato e declaração de 

inexistência de débito. No mérito pleiteou seja julgada totalmente 

procedente a ação, condenando o banco requerido ao ressarcimento por 

danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Protestou por todos os meios de provas em direito admitidos, 

dando à causa o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Com a 

inicial acostou documentos. Pela decisão de fl. 27 determinou o Juízo a 

citação da Cooperativa requerida para os termos da ação. Pela decisão de 

Id 9271001 determinou o Juízo à autora que trouxesse aos autos cópia do 

contrato que pretende controverter. Na decisão de Id 10684584 deferiu o 

Juízo o pedido de inversão do ônus da prova, se reservou para apreciar o 

pedido de tutela antecipada após a resposta do banco requerido e 

determinou a citação do banco para os termos da ação. Devidamente 

citado o banco requerido apresentou contestação, Id 12567558. Em sua 

defesa, arguiu a inaplicabilidade do CDC à questão, a legitimidade e 

legalidade da cláusula, a ausência de onerosidade excessiva, refutando 

os argumentos da autora, pleiteando pela improcedência da ação e 

condenação da requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Devidamente intimada, a requerente apresentou 

impugnação à contestação, petição de Id 1494442. Pela decisão de Id 

16448709 indeferiu o Juízo o pedido de tutela antecipada. Compareceu a 

requerente informando a existência de ação de consignação em 

pagamento, sob nº 1014600- 73.2018.8.11.0041. Na decisão de Id 

20690850, diante da manifestação do requerente de Id 20679335 à 

20679657, com a consignação em juízo dos valores discutidos, nos 

mencionados autos da Ação Consignatória de n. 1014600- 

73.2018.8.11.0041, deferiu o pedido de exclusão do nome dos 

requerentes dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

designando audiência de conciliação. Aporta aos autos a audiência de 

conciliação realizada, Id 21572651. Intimadas as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, ambos 

postularam pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Trata-se de ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de 

Débito C/C Indenizatória Por Danos Materiais e Morais Cooperfish – 

Cooperativa Mista de Psicultura e Agropecuária do Cerrado,, em face de 

Banco Safra S/A. As questões aqui postas em debate não estão a exigir 

dilação probatória, já que envolvem matéria exclusivamente de direito, 

justificando o julgamento do processo no estado em que se encontra, nos 

moldes do artigo 355, I do CPC. Aduziu a Cooperativa autora que em 

02/12/2016 firmou com o banco requerido a Cédula de Crédito Bancário Nº 

002107367 – Crédito Rural – Cooperativas ajustando a disponibilização de 

crédito no importe da ordem de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 

com taxa de juros fixadas em 1,89% a.m., sendo a taxa de juros efetiva de 

1,89% a.m., equivalente a 25,72% a.a., estando os encargos pré-fixados. 

Que o importe contratado possuía como destino exclusivo servir aos 

cooperados, nas demandas rotineiras da atividade, tanto que o crédito 

haveria de ser disponibilizado no “Banco 422, Código da Agência: 14500, 

Conta Corrente nº 0026319” (constante do quadro II do contrato de nº 

002107367). Argumentou que cumprira integralmente as exigências do 

banco, tanto que terminara por exarar o perfeito e acabado Contrato 

representado pela Cédula de Crédito Bancário Nº 002107367 – Crédito 

Rural – Cooperativas. Que tendo a liberação do importe de R$ 400.000,00 

sido realizada em 02/12/2016, em seguida houvera a liquidação da quantia 

disponibilizada, sendo liquidado através de cheque nº 15122016, em 

15/12/2016, no valor de R$ 162.733,46 e outro cheque de nº 16122016, 

em 16/12/2016, no valor de R$ 286.984,65. Alegou que foram realizados 

diversos descontos indevidos em sua conta, pedindo o ressarcimento dos 

mesmos. Questionou a cobrança indevida de tarifas de formalização 

garantia/duplicata, tarifa de avaliação garantia cheque/duplicata e tarifa de 

alteração cadastro. Argumentou ainda a venda casada de seguro, no 

valor de R$ 9.636,45. Questionou ainda a multa por suposta falta de 

garantia. Que o montante total descontado foi na ordem de R$ 13.818,88 

(treze mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos). Pediu o 

ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos; o cancelamento do 

contrato e declaração de inexistência de débito. Na decisão de Id 

10684584 deferiu o Juízo o pedido de inversão do ônus da prova, se 

reservou para apreciar o pedido de tutela antecipada após a resposta do 

banco requerido e determinou a citação do banco para os termos da ação. 

Devidamente citado o banco requerido apresentou contestação, Id 

12567558. Em sua defesa, arguiu a inaplicabilidade do CDC à questão, a 

legitimidade e legalidade da cláusula, a ausência de onerosidade 

excessiva, refutando os argumentos da autora, pleiteando pela 

improcedência da ação e condenação da requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Da aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Conforme já determinado na decisão de Id 

10684584, tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos bancários. E de consequência, a inversão do ônus da prova. 

Anoto que a referida decisão passou irrecorrida. DA DECLARAÇÃO 

GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS 

ENTRE AS PARTES O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o 

brocardo do direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, 

o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, 

permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do 

art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em 

vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas que entende 

abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor 

do enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos 

os pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um 

direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão de rever as 

cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão 

a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - Das cobranças 

realizadas após a quitação do contrato Aduziu a requerente que sem 

maiores explicações e ou justificativas, a Conta Corrente Nº 002631-9, da 

Agência 14500 do Banco SAFRA S/A, de sua titularidade, tivera os 

seguintes descontos: Data Histórico Doc. Nº Valor 02/12/2016 Tar. 

Formalização Garantia Duplicatas 620 R$ 800,00 02/12/2016 Tar. 

Avaliação Garantia Cheq/Dupl 784 R$ 7,00 05/12/2016 Tar. Alteração de 

Dados Cadastrais 515 R$ 6,92 07/12/2016 Seguro 210150993 R$ 9.636,45 

16/01/2017 Multa por Falta de Garantia – Quant. Evento 2 26319 R$ 26,52 

23/01/2017 Multa por Falta de Garantia – Quant. Evento 5 26319 R$ 129,26 

30/01/2017 Multa por Falta de Garantia – Quant. Evento 5 26319 R$ 219,50 

01/02/2017 Multa por Falta de Garantia 26319 R$ 55,80 06/02/2017 Multa 

por Falta de Garantia – Quant. Evento 4 26319 R$ 254,36 13/02/2017 Multa 

por Falta de Garantia – Quant. Evento 5 26319 R$ 401,19 20/02/2017 Multa 

por Falta de Garantia – Quant. Evento 5 26319 R$ 492,65 01/03/2017 Multa 

por Falta de Garantia – Quant. Evento 4 26319 R$ 458,11 06/03/2017 Multa 

por Falta de Garantia – Quant. Evento 5 26319 R$ 547,73 13/03/2017 Multa 

por Falta de Garantia – Quant. Evento 5 26319 R$ 769,39 15/03/2017 Tar. 

Avaliação Garantia Cheq/Dupl Quant. Eventos: 2 784 R$ 14,00 Alegou que 

as cobranças foram indevidas, uma vez que havia efetuado a quitação do 

contrato. No que tange aos argumentos da autora, tenho que merece 

acolhimento seu pedido. Com efeito, o contrato firmado para liberação no 

importe de R$ 400.000,00 foi realizada em 02/12/2016, tendo na mesma 

data sido disponibilizada a quantia na conta da autora. Entretanto, o 

contrato foi efetivamente quitado em 16/12/2016, tendo sido pago através 

de cheque nº 15122016, em 15/12/2016, no valor de R$ 162.733,46 e 

outro cheque de nº 16122016, em 16/12/2016, no valor de R$ 286.984,65. 

Assim, a partir de 16/12/2016 não deveriam ser descontados valores na 

conta da autora. De forma que todas as quantias cobradas, foram de 

forma indevida e devem ser restituídas. Determino assim o ressarcimento 

a título de danos materiais, todos os valores cobrados da autora, 

posteriores à data de quitação do contrato ora discutido, Cédula de Crédito 

Bancário Nº 002107367. Nesse passo, faz jus a requerente à devolução, 

em dobro, da quantia indevidamente descontada, nos termos do art. 42, 

parágrafo único, do CDC, porquanto não é hipótese de engano justificável. 

Da devolução de valores pagos a título de Seguro (venda casada) No 

presente caso, claro o caráter condicionador da instituição financeira ao 

impor a contratação de seguro, restando viciada a manifestação de 

vontade do requerente consumidor contratante em virtude da sua situação 

de vulnerabilidade. Na documentação acostada pela autora, verifica-se a 

cobrança de seguro no valor de R$ 9.636,45. Todavia, não verifico 

nenhum documento assinado pela requerente solicitando expressamente o 

referido seguro. Desse modo, estando nítido o caráter abusivo desse 

encargo, corolário lógico é a decretação da sua invalidade. Pretende a 

requerente a restituição de valores relativos à cobrança de seguro, o qual 

foi compelido a aceitar por ocasião da contratação de empréstimo. 
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Conforme se verifica, portanto, o seguro foi imposto pela instituição 

financeira conjuntamente com o contrato de empréstimo celebrado. A 

forma do negócio caracteriza pratica de venda casada ou simultânea e 

vedada pelo CDC. Nesse passo, faz jus o requerente à devolução, em 

dobro, das parcelas indevidamente descontadas, nos termos do art. 42, 

parágrafo único, do CDC, porquanto não é hipótese de engano justificável. 

Assim, a jurisprudência: contrato de EMPRÉSTIMO. AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO c/c indenização. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAl. 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO. VENDA CASADA. 1. A contratação do 

seguro se traduz em venda casada, o que é vedado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, e acarreta a sua nulidade, com a restituição em 

dobro dos valores pagos. 3. Danos morais inocorrentes. Ausência de 

demonstração de violação a atributo da personalidade. Indenização 

afastada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Recurso Cível Nº 

71002927382, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais do RS, 

Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 30/06/2011, publicação: Diário da 

Justiça do dia 06/07/2011) Assim, declaro a nulidade da venda casada do 

seguro, no valor de R$ 9.636,45 (nove mil seiscentos e trinta e seis reais e 

quarenta e cinco centavos), bem como determino sua restituição, em 

dobro, ao requerente. - Dos danos morais Pleiteia ainda A requerente 

indenização por danos morais pelOs descontos indevidOs. A sistemática 

adotada pelo nosso ordenamento jurídico prescreve que a prova de dano 

moral autônomo ou puro, isto é, desvinculado ao dano material, se satisfaz 

com a demonstração da ocorrência do ato ilícito, que originou a ofensa 

extrapatrimonial. Concebido como uma violação aos direitos da 

personalidade, o dano moral não exige demonstração paupável, haja vista 

ser um direito imaterial, abstrato, razão pela qual existe in re ipsa, 

conforme lição de Sérgio Cavalieri Filho, in verbis: “Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

facti, que decorre das regras da experiência comum. (CAVALIERI FILHO, 

Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª Ed. Editora Malheiros. São 

Paulo, 2005).” No que tange à pretensão da requerente em ser ressarcida 

por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, por ainda não se atentar ao dia do crédito 

de seus proventos, não se caracteriza dano moral algum, posto que, o 

dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a prova da 

violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), quando 

causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não ocorreu, no 

presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela parte requerente 

aos presentes autos, não restou configurado o dano moral, portanto, não 

merece guarida o seu pedido em ser compensada em indenização a título 

de dano moral, por falta de elementos configuradores do dano capaz de 

ensejar o surgimento de um dever de indenização. Assim, rejeito o pedido 

de ressarcimento por danos morais. DISPOSITIVO Isso posto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação nos termos do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. E de consequência, reconheço a quitação do 

contrato firmado entre as partes, ora discutido, Cédula de Crédito Bancário 

Nº 002107367, que se deu através de cheque nº 15122016, em 

15/12/2016, no valor de R$ 162.733,46 e outro cheque de nº 16122016, 

em 16/12/2016, no valor de R$ 286.984,65. Assim, determino o 

ressarcimento a título de danos materiais, de todos os valores cobrados 

da autora, descontados em sua conta bancária, agência: 14500, conta 

corrente nº 0026319, posteriormente à data de quitação do contrato ora 

discutido, em 16/12/2016, em dobro, devendo ser apurado em fase de 

liquidação de sentença, devidamente corrigidos monetariamente, pelo 

INPC, a contar do dispêndio de cada desconto, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês desde a citação. Bem ainda, declaro a nulidade da 

venda casada do seguro, no valor de R$ 9.636,45 (nove mil seiscentos e 

trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), bem como determino sua 

restituição, em dobro, à requerente. Julgo improcedente o pedido de 

ressarcimento por danos morais. Condeno a Cooperativa requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais ao requerente na quantia de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC 

desde a presente data (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios desde a 

citação (Art. 405, do CCB/2002 e art. 240, do CPC). Condeno o requerido 

ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) do montante atualizado da condenação, nos 

termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas.”
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1030245-41.2018.8.11.0041. Vistos etc. Cooperforte – 

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições 

Financeiras Públicas Federais Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ sob nº 01.658.426/0001-08, devidamente qualificado e 

representado, ajuizou a presente ação monitória em desfavor do Mary 

Barros Joaquim Lopes, brasileira, inscrita no CPF sob nº 205.310.871-15, 

igualmente qualificada e representada, com as alegações e fundamentos 

que seguem. Aduziu que com base no Contrato de Abertura de Crédito, 

acostado à exordial, firmado com a requerida, concedeu-lhe os seguintes 

empréstimos: A - Empréstimo n. 2188295/10 – EMPRÉSTIMO FORTE 

DÉCIMO TERCEIRO VIA CAC: - Valor do empréstimo solicitado: R$ 4.015,26 

- Desconto do IOF: R$ 15,26 - Valor do Crédito: R$ 4.000,00 - Data do 

Crédito: 22/04/2010 - Número de parcelas contratadas: 1 (uma) - Data do 

vencimento: 22.11.2010 - Valor previsto da parcela: R$ 4.708,07 - 

Encargos: 2.3 % - CET ao ano (custo efetivo total): 33,54 % ao ano. B - 

Empréstimo n. 2298303/10 – EMPRÉSTIMO FORTE DÉCIMO TERCEIRO VIA 

CAC: - Valor do empréstimo solicitado: R$ 5.317,24 - Desconto do IOF: R$ 

20,21 - Outros empréstimos liquidados: R$ 4.743,62 - Valor do Crédito: R$ 

5.297,02 - Data do Crédito: 23/11/2010 - Número de parcelas contratadas: 

1 (uma) - Data do vencimento: 20.04.2011 - Valor previsto da parcela: R$ 

5.943,97 - Encargos: 2.3 % - CET ao ano (custo efetivo total): 34,50 % ao 

ano. C - Empréstimo n. 2298302/10 – EMPRÉSTIMO FORTE 60 VIA CAC: - 

Valor do empréstimo solicitado: R$ 23.493,42 - Desconto do IOF: R$ 9,93 - 

Outros empréstimos liquidados: R$ 21.521,31 - Valor do Crédito: R$ 

2.602,92 - Data do Crédito: 23/11/2010 - Número de parcelas contratadas: 

60 (sessenta) - Data do vencimento da primeira prestação do empréstimo: 

20.01.2011 - Valor previsto da primeira parcela do empréstimo: R$ 693,66 

- Encargos: 2.03427 % - CET ao ano (custo efetivo total): 28,36 % ao ano 

+ TR. D - Empréstimo n. 2304241/10 – REESCALONAMENTO VIA CAC: - 

Valor do empréstimo solicitado: R$ 28.247,00 - Outros empréstimos 

liquidados: R$ 28.247,00 - Data do Crédito: 25/11/2010 - Número de 

parcelas contratadas: 60 (sessenta) - Data do vencimento da primeira 

prestação do empréstimo: 20.12.2010 - Encargos: 2.03427 % - CET ao ano 

(custo efetivo total): 28,33 % ao ano + TR. E - Empréstimo n. 2400947/11 – 

REESCALONAMENTO VIA CAC: - Valor do empréstimo solicitado: R$ 

34.262,12 - Outros empréstimos liquidados: R$ 34.262,12 - Data do 

Crédito: 27/04/2011 - Número de parcelas contratadas: 60 (sessenta) - 

Data do vencimento da primeira prestação do empréstimo: 20.05.2011 - 

Encargos: 2.03764 % - CET ao ano (custo efetivo total): 28,28 % ao ano + 

TR. F - Empréstimo n. 2436964/11 – REESCALONAMENTO VIA CAC: - 

Valor do empréstimo solicitado: R$ 35.710,57 - Outros empréstimos 

liquidados: R$ 35.710,57 - Data do Crédito: 28/06/2011 - Número de 

parcelas contratadas: 60 (sessenta) - Data do vencimento da primeira 

prestação do empréstimo: 20.07.2011 - Encargos: 2.11363 % - CET ao ano 

(custo efetivo total): 28,28 % ao ano + TR. G - Empréstimo n. 2688652/12 – 

REESCALONAMENTO VIA CAC: - Valor do empréstimo solicitado: R$ 
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45.917,67 - Outros empréstimos liquidados: R$ 45.917,67 - Data do 

Crédito: 09/08/2012 - Número de parcelas contratadas: 60 (sessenta) - 

Data do vencimento da primeira prestação do empréstimo: 20.08.2012 - 

Valor previsto da primeira prestação do empréstimo: R$ 1.244,14 - 

Encargos: 1.80252 % - CET ao ano (custo efetivo total): 25,42 % ao ano + 

TR. H - Empréstimo n. 3448421/15 – REESCALONAMENTO VIA CAC: - 

Valor do empréstimo solicitado: R$ 29.153,01 - Outros empréstimos 

liquidados: R$ 29.153,01 - Data do Crédito: 05/08/2015 - Número de 

parcelas contratadas: 72 (setenta e duas) - Data do vencimento da 

primeira prestação do empréstimo: 21.09.2015 - Valor previsto da primeira 

prestação do empréstimo: R$ 825,71 - Encargos: 2.15493% - CET ao ano 

(custo efetivo total): 27,33 % ao ano + TR. Que a requerida não honrou 

com a obrigação de saldar os valores que lhe foram creditados, 

contraindo perante a instituição autora a dívida detalhada na exordial. Que 

o débito totaliza a quantia de R$ 69.239,90 (sessenta e nove mil, duzentos 

e trinta e nove reais e noventa centavos). Diante de todas as tentativas de 

solução amigável, que restaram infrutíferas, não restou alternativa, senão 

intentar a presente ação monitória contra o demandado. Postulou pela 

expedição de mandado de pagamento, na forma da previsão contida nos 

artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Pediu a constituição 

em pleno direito do débito aqui questionado, convertendo-se em título 

executivo, no caso de não oposição ou rejeição dos embargos, 

eventualmente propostos. Deu o valor à causa de R$ 69.239,90 (sessenta 

e nove mil duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos). Com a 

inicial vieram documentos. Pela decisão contida no Id 17439759 determinou 

o Juízo a citação do devedor para pagamento ou para opor embargos sob 

pena do documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 

executivo judicial. Devidamente citada a requerida compareceu na petição 

de Id 21532447 apresentando embargos à monitória. Em sua defesa, pediu 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, em sede de prejudicial de 

mérito, a prescrição da cobrança. Em sede de preliminar alegou a inépcia 

da petição inicial, aduzindo que não há nos autos demonstração da 

contratação dos empréstimos. Ainda em sede de preliminar arguiu o 

indeferimento da inicial, sob o argumento de não indicação do valor atual 

da coisa reclamada. Adentrando ao mérito aduziu que houve cobrança de 

juros remuneratórios de 2,15% ao mês e multa de 2%, todavia, não houve 

previsão de cobrança de encargos da mora. Alegou o excesso da 

cobrança, pediu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a não 

comprovação do saldo devedor, pedindo ao final fosse a ação julgada 

improcedente e o banco condenado às verbas de sucumbência. 

Devidamente intimado, o banco requerente apresentou impugnação aos 

embargos monitórios, na petição de Id 24205642, rebatendo os 

argumentos da embargante. Na petição de Id 26051533 apresentou o 

banco o demonstrativo de toda a movimentação financeira da requerida, 

acostando a documentação contida no Id 26052392. Vieram-me os autos 

conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. O 

processo está apto para o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade 

de produção de outras provas. Aduziu o banco que firmou com a 

requerida diversos contratos de empréstimo, todavia, a mesma não honrou 

o pagamento dos contratos, tornando-se inadimplente em R$ 69.239,90 

(sessenta e nove mil duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos). 

Postulou pela expedição de mandado de pagamento, na forma da previsão 

contida nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Pediu a 

constituição em pleno direito do débito aqui questionado, convertendo-se 

em título executivo, no caso de não oposição ou rejeição dos embargos, 

eventualmente propostos. Deu o valor à causa de R$ 69.239,90 (sessenta 

e nove mil duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos). 

Devidamente citada a requerida compareceu na petição de Id 21532447 

apresentando embargos à monitória. Em sua defesa, pediu os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, em sede de prejudicial de mérito, a 

prescrição da cobrança. Em sede de preliminar alegou a inépcia da petição 

inicial, aduzindo que não há nos autos demonstração da contratação dos 

empréstimos. Ainda em sede de preliminar arguiu o indeferimento da inicial, 

sob o argumento de não indicação do valor atual da coisa reclamada. - Da 

prejudicial de mérito (prescrição) Alegou em sua defesa o banco, como 

prejudicial de mérito, a prescrição da ação. Apesar dos substanciosos 

argumentos da requerida, tenho que não merecem guarida. Inicialmente, 

tenho que não ocorreu a prescrição do direito da parte contratante na 

cobrança do contratado. Com efeito, tendo em vista que os contratos 

foram sendo refinanciados, não transcorreu prazo superior ao prazo 

prescricional da ação. Ademais, como é cediço, o instituto da prescrição 

tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações 

jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à 

inércia do requerente. Razão pela qual, rejeito a prejudicial de mérito de 

prescrição arguida. - Da preliminar de inépcia da inicial Em sua defesa, 

alegou preliminarmente a inépcia da inicial, aduzindo que não há nos autos 

demonstração da contratação dos empréstimos. Inconsistente a preliminar. 

Com efeito, acostou o banco o competente contrato de abertura de 

crédito, devidamente assinado pela requerida, constante do Id 

15917965.bem como, trouxe os demonstrativos dos empréstimos 

contratos, reescalonamentos realizados e extrato de demonstrativo da 

evolução da dívida. Assim, entendo presente o interesse processual, 

porquanto a medida judicial requerida atende ao binômio - 

necessidade-utilidade. Ademais, entendo que é perfeitamente possível o 

pedido, consubstanciado na cobrança do contrato diante da inadimplência 

da requerida. Assim, na medida em que a parte se vê diante da 

necessidade de recorrer ao poder judicante na busca de proteção a um 

direito seu pretensamente violado, utilizando para isso do procedimento 

processual adequado, não havendo assim porque falar em carência da 

ação, por inépcia da inicial. Logo, não se evidencia a alegada carência de 

ação, por ausência de interesse processual, porquanto a medida judicial 

requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade. Deste modo rejeito a 

preliminar arguida. - Da preliminar de indeferimento da petição inicial Ainda 

em sede de preliminar arguiu a requerida o indeferimento da inicial, sob o 

argumento de não indicação do valor atual da coisa reclamada. Apesar 

dos argumentos da requerida, não merece guarida a preliminar. Com 

efeito, 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. Da exordial verifico presentes os requisitos 

necessários, não lhe faltando pedido ou causa de pedir, nem tão pouco se 

tratando de pedido indeterminado, não havendo pedidos incompatíveis 

entre si, bem ainda, verifico sequência lógica na argumentação expendida 

na exordial. Portanto, 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. - 

Do pedido de gratuidade da justiça Em relação ao pedido da requerida, ora 

embargante, para deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça 

e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a 

mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça à requerida. Da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Com relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

partilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade do 

CDC aos contratos bancários, e faço por razões as mais diversas. Isso 

porque o artigo 3º, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor diz 

que “serviço é qualquer atividade fornecida ao mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista”. Deste modo, há expressa previsão legal no sentido de que o 

Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos bancários, não 

havendo como pretender se escapar à sua incidência. Nesse sentido, o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, súmula n. 297 – “O Código de Defesa 

do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, tenho como 

incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, 

inclusive o que é posto sob análise nestes autos, e inverto o ônus 

probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e jurídica da requerida. 

Da Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas O art. 141 do Código de 

Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse 

libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela 

reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível à parte requerida 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. - Dos 

encargos da mora No que tange aos encargos incidentes no período de 

inadimplência, pleiteia a requerida, ora embargante a nulidade da incidência 

de multa de 2% (dois por cento). Do contrato acostado pelo banco, 

constante do Id 15917965, cláusula nona , que trata do inadimplemento 

indica que “no caso de inadimplência do associado, passam a incidir sobre 

seu débito atualizado, multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, a contar do dia imediato ao atraso e 
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enquanto durar a inadimplência. Portanto, a multa moratória restou 

contratada. Ademais, o art. 52 do Código de Defesa do Consumidor dispõe 

sobre a multa de 2%, senão vejamos: Art. 52. No fornecimento de 

produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de 

financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros 

requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: § 1° As multas de 

mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não 

poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.(Redação 

dada pela Lei nº 9.298, de 1º.8.1996) Assim, mantenho a multa de 2% 

(dois por cento), no caso de inadimplência, efetivamente contratada. DO 

MÉRITO A monitória está fundamentada nos empréstimos firmados entre 

as partes, firmada entre as partes. A requerida apesar de questionar a 

abusividade da cláusula do contrato, não impugnou as movimentações 

financeiras retratadas no demonstrativo de débito, o que tornou evidente a 

utilização das quantias disponibilizadas em sua conta corrente. Esse é o 

entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do 

julgamento do RESP 1291575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos: 

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. 

EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE 

QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II 

DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A 

Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo 

de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza 

sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, 

nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito 

deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores 

utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a 

relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir 

liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 

10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 

1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013) Assim, entendo que inexiste o 

excesso de execução alegado pela requerida. Portanto, a documentação 

acostada pelo banco contém a obrigação incondicionada de pagamento de 

quantia determinada em momento certo. Bem ainda, vejo dos autos que o 

banco acostou a planilha de demonstrativo do débito. Inadmissível, assim, 

a embargante alegar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial 

acostado à monitória, pois esta recai sobre a obrigação, que, no caso dos 

autos, é certa, líquida e exigível e não sobre o título que a corporifica. Ao 

depois, ressalto, não nega a requerida, ora embargante, que havia relação 

jurídica entre as partes, limitando-se apenas a questionar a exigibilidade, 

certeza e liquidez do título, bem ainda, aduzindo a onerosidade excessiva 

do contrato. Desse modo, tenho que a embargante não pode eximir-se de 

pagar um título, simplesmente alegando a ausência de cláusulas 

exorbitantes, não lhe restando alternativa a não ser honrar a dívida. 

Portanto, diante de tais evidências, outro caminho não resta ao julgador 

senão concluir pela procedência do pleito, que deve prosseguir, 

convertendo-se em título executivo. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 487, inciso I, e 702, §8º, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente a pretensão formulada pelo requerente na ação 

monitória, e improcedente os embargos interpostos pela requerida, 

constituindo de pleno direito o título executivo judicial embasado nos 

contratos de empréstimo, firmados entre as partes, no valor de R$ 

69.239,90 (sessenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa 

centavos), contados do ajuizamento da ação, devendo obedecer ao que 

segue: 1. Mantenho a multa de 2% (dois por cento) no caso de 

inadimplência. 2. Mantenho as demais cláusulas do contrato. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do 

valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 

85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, 

obrigação que ficará suspensa por ser a requerida beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Determino o prosseguimento do feito na forma 

prevista no Livro I, Título II, do CPC. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 13 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032400-17.2018.8.11.0041
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032400-17.2018.8.11.0041. Vistos etc. J. Batista da Silva 

Serviços e Comércio ME representado por seu sócio proprietário João 

Batista da Silva, devidamente qualificado e representado, ajuizou os 

presentes embargos à execução em desfavor do Banco Bradesco S/A, 

igualmente qualificado e representado, com as alegações e fundamentos 

que seguem. Explicou a embargante que versa a ação inaugural de ação 

de execução de título extrajudicial apensa (Feito nº 

1010323-14.2018.8.11.0041). Pediu a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Argumentou que se trata o processo acima 

identificado, sobre inadimplemento de obrigação, onde o banco embargado 

objetiva o recebimento do valor de R$ 24.512,44 (vinte quatro mil, 

quinhentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), valor referente a 

Cédula de Crédito Bancário. Defendeu que o contrato acostado junto à 

exordial da execução está ilegível. Defendeu a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, questionando a taxa de juros remuneratórios 

incidentes na cédula, aduzindo que está acima da taxa média de mercado, 

a capitalização dos juros, a incidência de comissão de permanência, 

correção monetária, multa e juros moratórios, pedindo pela revisão do 

contrato. Ao final, pugnou pela procedência da ação e revisão do 

contrato, bem como a condenação do banco embargado nos consectários 

da sucumbência. Com a inicial vieram documentos. Pela decisão contida no 

Id 17540981 deferiu o Juízo os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

recebeu os embargos sem efeito suspensivo, determinando a citação do 

banco para impugnar. Devidamente intimado o banco apresentou 

impugnação aos embargos, Id 18070387. Em sua defesa alegou 

preliminarmente o indeferimento da inicial, alegando tratar-se de petição 

inepta, aduzindo que não foi apresentado o valor incontroverso. 

Adentrando ao mérito, impugnou a gratuidade da justiça deferida à 

embargante, refutando os argumentos da exordial, pedindo pela 

improcedência dos embargos. Intimada a embargante a manifestar-se 

sobre a impugnação, decisão de Id 20451047, apresentou petição, Id 

21092334. Intimadas as partes a especificarem as provas que ainda 

pretendiam produzir, decisão de Id 24630098, o banco manifestou pelo 

julgamento antecipado da ação, tendo a embargante deixado transcorrer o 

prazo sem manifestar-se, certidão de Id 26702356. Vieram-me os autos 

conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. Destaco 

que as questões postas em debate nos presentes embargos, por se 

situarem apenas no âmbito do direito, não estão a exigir a dilação 

probatória, encontrando-se suficientemente demonstrada com a 

documentação vertida para os autos, justificando o seu julgamento no 

estado em que se encontra, consoante permissivo contido no inciso III do 

artigo 920 do Código de Processo Civil. Explicou a embargante que versa a 

ação inaugural de ação de execução de título extrajudicial apensa (Feito 

nº 1010323-14.2018.8.11.0041). Compulsando os autos observo que a 

execução está fundamentada na “Cédula de crédito Bancário – 

Empréstimo Capital de Giro”, firmada entre as partes em 14/02/2017, no 

valor de R$ 21.098,37 (vinte e um mil, noventa e oito reais e trinta e sete 

centavos) para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas, vencendo-se 

a primeira no dia 14/03/2017 e a última em 14/02/2019, acrescidas dos 

encargos contratados. Defendeu a embargante que o contrato acostado 

junto à exordial da execução está ilegível. Defendeu ainda a aplicação do 
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Código de Defesa do Consumidor, questionando a taxa de juros 

remuneratórios incidentes na cédula, aduzindo que está acima da taxa 

média de mercado, a capitalização dos juros, a incidência de comissão de 

permanência, correção monetária, multa e juros moratórios, pedindo pela 

revisão do contrato. Pela decisão contida no Id 17540981 deferiu o Juízo 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, recebeu os embargos sem 

efeito suspensivo, determinando a citação do banco para impugnar. 

Devidamente intimado o banco apresentou impugnação aos embargos, Id 

18070387. Em sua defesa alegou preliminarmente o indeferimento da 

inicial, alegando tratar-se de petição inepta, aduzindo que não foi 

apresentado o valor incontroverso. - Da preliminar de indeferimento da 

petição inicial Em sede de preliminar arguiu o banco embargado o 

indeferimento da inicial, sob o argumento de não indicação do valor 

incontroverso. Apesar dos argumentos do embargado, não merece 

guarida a preliminar. Com efeito, considera-se inepta a petição inicial 

quando: faltar-lhe pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível; 

contiver pedidos incompatíveis entre si. Da exordial verifico presentes os 

requisitos necessários, não lhe faltando pedido ou causa de pedir, nem 

tão pouco se tratando de pedido indeterminado, não havendo pedidos 

incompatíveis entre si, bem ainda, verifico sequência lógica na 

argumentação expendida na exordial. Portanto, 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 impugnação ao deferimento da gratuidade 

à autora Em sua defesa, impugnou o banco embargado o deferimento da 

gratuidade à autora, aduzindo que a mesma não comprovou seu estado de 

necessidade. Tenho que seu argumento não merece guarida. Inicialmente, 

verifico que a embargante acostou aos autos documentos capazes de 

comprovar seu estado de miserabilidade e necessidade, que deveria ser 

desconstituída por prova robusta e cabal, conforme se verifica do 

documento de Id 15594182. Ademais, observo que quando da análise dos 

argumentos da embargante na exordial e documentos acostados, 

entendeu o Juízo ser a mesma beneficiária da gratuidade da justiça, 

deferindo-lhe o pedido na decisão de Id 17540981, 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. Passo à análise do mérito da ação. - DO MÉRITO Defendeu a 

embargante que o contrato acostado junto à exordial da execução está 

ilegível. Apesar dos argumentos da autora, verifico da execução que é 

legível a cédula de crédito bancário de nº 010.709.790 acostada no Id 

12786581, sendo possível sua análise. - Da inversão do ônus da prova 

Cediço não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses 

de mútuo bancário obtido com o objetivo de fomentar a atividade 

empresarial da pessoa jurídica, por esta não poder ser enquadrada no 

conceito de destinatário final, previsto no art. 2 do CDC. Confira, a 

propósito, o entendimento pacífico dos tribunais pátrios: PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CÉDULA DE 

CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO 

CONHECIDO PARCIALMENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FOMENTAÇÃO 

DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. BENS DADOS EM GARANTIA (HIPOTECA) DO 

EMPRÉSTIMO. NULIDADE PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA 

DE PLANILHA DE CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 739-A, § 5º, DO 

CPC DE 1973. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. 

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ABUSIVIDADE. SENTENÇA 

MODIFICADA PARCIALMENTE. (...) 2. Se o empréstimo bancário é 

destinado a fomentar a atividade empresarial da pessoa jurídica, esta não 

se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, por 

não ser a destinatária final do serviço, afastando a incidência das normas 

consumeristas. (...) 9. Apelação conhecida parcialmente e, na parte 

conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão n.1163596, 

20180110236369APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: 245/247) 

(grifo acrescido) Contudo, na espécie, consoante se vê na cláusula 

primeira do CCB contratado, apesar de abertura de conta corrente, não 

tem destinação específica, de modo a não ser possível inferir, inclusive 

diante da ausência de outros elementos, pela utilização do numerário para 

fomentar a atividade empresarial e, por conseguinte, afastar a incidência 

do sistema consumerista. Desse modo, deve-se aplicar o Código de 

Defesa do Consumidor, a teor da súmula 297 do STJ, segundo a qual “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Portanto, a relação entre as partes é de consumo (arts. 2º; 3º; 14 e 17 do 

CDC e Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras"). Assim, defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova. DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS 

ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES O art. 141 

do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano 

sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do julgador 

restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de 

conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um 

direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão de rever as 

cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão 

a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - Dos juros 

remuneratórios Alega a embargante excesso de execução e destacam 

que a legislação aplicável ao caso limita os encargos financeiros a 12% ao 

ano e veda a cobrança de juros capitalizados. A respeito dos juros 

remuneratórios, seguindo a orientação firmada no âmbito do Egrégio STJ 

que consolidou sua jurisprudência no sentido de que os juros 

remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central do Brasil. Neste sentido, cito o precedente da Corte 

Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. APLICAÇÃO DO CDC. 

SÚMULA 297/STJ. (...) AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA 

LEI DE USURA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 4.595/64 E DA SÚMULA 596/STF. 

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS 

PARTES EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE 

CONTROLE E REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE 

EVENTUAL ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS 

DISTORÇÕES NA COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS 

TERMOS DO CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS 

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. 

APLICAÇÃO DA TAXA PREVISTA NO CONTRATO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO.(STJ, AgRg no Ag 967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010) 

Nesse sentido, trago à baila jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CONTA 

CORRENTE E EMPRESTIMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A Lei 

n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) é aplicável às 

instituições financeiras, portanto, aplica-se aos contratos de empréstimo. 

Súmula nº 297 do STJ. No entanto, a sua aplicação depende da 

comprovação de abusividade. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade 

da limitação da cobrança de juros remuneratórios, quando comprovada a 

abusividade. Contrato não juntado aos autos. Limitação à taxa média do 

mercado na data da contratação. (...) APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE 

PROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70037488640, Segunda Câmara 

Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, 

Julgado em 27/04/2011). APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CRÉDITO EM 

CONTA-CORRENTE E EMPRÉSTIMO. (...) Possibilidade de limitação dos 

juros remuneratórios à taxa média de mercado na época da contratação, 

nos moldes do julgamento do REsp nº1.061.530 do STJ, representativo da 

controvérsia (art. 543-C, com a redação da Lei 11.672/2008), e da Súmula 

296 do STJ. Todavia, na situação concreta, as taxas aplicadas nos 

empéstimos eram menores do que a taxa média de mercado à época. 

Abusividade dos encargos não caracterizada. E, não juntado o 

instrumento contratual da conta-corrente, deve ser observada a taxa 

média de mercado, até o limite contratual. (...) Apelo do banco provido 

parcialmente e apelo do autor improvido. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 

70040458192, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 24/11/2011). O teor da 

Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros 

encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às 

limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, 

entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. Ainda, tenho que deve o julgador, em cada 
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caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a 

taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo 

período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da 

instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a 

taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite. 

Analisando o contrato firmado entre as partes, verifico do Id 10188342 da 

execução apensa, que os juros remuneratórios figuram, na forma descrita 

na cláusula 2.10., que trata dos encargos financeiros, que foram 

ajustadas em 1,98% ao mês e 26,52% ao ano. Da análise dos dados 

acima expostos, verifico que, no caso concreto, inexiste a alegada 

abusividade dos juros pactuados, pois, como dito, a taxa média é utilizada 

como parâmetro e não como regra de limite, sendo que os juros 

contratados não destoam da média praticada pelo mercado, não havendo 

taxa maior que o dobro da média, o que caracterizaria a abusividade. 

Observa-se, quanto aos juros remuneratórios em relação à taxa aplicada 

no mercado para a referida operação, previu para o período contratado os 

seguintes percentuais, consoante planilha extraída do site: 

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201203.xls: Taxas de juros Posição 

Instituição % a.m. % a.a. 1 BANCO JOHN DEERE S.A. 0,22 2,64 2 BCO KEB 

HANA DO BRASIL S.A. 1,23 15,82 3 DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO 

1,37 17,75 4 BCO ABC BRASIL S.A. 1,53 19,99 5 BCO CATERPILLAR S.A. 

1,57 20,58 6 SCANIA BCO S.A. 1,76 23,34 7 BCO MAXINVEST S.A. 1,77 

23,40 8 BCO MIZUHO S.A. 1,78 23,52 9 AGORACRED S/A SCFI 1,81 24,06 

10 BCO GUANABARA S.A. 1,91 25,53 11 OMNI SA CFI 1,98 26,49 12 BCO 

DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1,99 26,62 13 BCO DO BRASIL S.A. 1,99 

26,62 14 BANCO RANDON S.A. 2,00 26,75 15 BCO SAFRA S.A. 2,04 

27,49 16 BCO CITIBANK S.A. 2,12 28,67 17 ITAÚ UNIBANCO S.A. 2,28 

31,07 18 BCO DAYCOVAL S.A 2,31 31,51 19 BANCO FIDIS 2,36 32,34 20 

BANCO MONEO S.A. 2,36 32,36 21 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2,62 

36,31 22 BCO ARBI S.A. 2,62 36,38 23 BCO BRADESCO S.A. 2,64 36,73 

24 SANTINVEST S.A. - CFI 2,71 37,75 25 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 

2,76 38,64 26 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,78 38,89 27 BANCO TOPÁZIO 

S.A. 2,90 40,96 28 SOCINAL S.A. CFI 2,97 42,15 29 BCO BANESTES S.A. 

3,06 43,53 30 ATRIA S.A. - CFI 3,07 43,67 31 CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 3,13 44,78 32 PORTOSEG S.A. CFI 3,22 46,31 33 BCO A.J. 

RENNER S.A. 3,38 49,07 34 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,55 51,96 

35 ZEMA CFI S/A 4,08 61,55 36 BCO DA AMAZONIA S.A. 4,29 65,47 37 

BCO TRIANGULO S.A. 4,79 75,22 38 DIRECAO S.A. CFI 5,00 79,56 39 BRB 

- BCO DE BRASILIA S.A. 5,26 84,96 40 CARUANA SCFI 6,83 120,88 

Assim, verifico que a taxa média apurada pelo Banco Central, no mês da 

celebração do contrato, na modalidade celebrada, é de 2,84% ao mês. 

Portanto, no contrato questionado, Cédula de crédito Bancário – 

Empréstimo Capital de Giro de nº 010.709.790, constante do Id 12786581 

da execução apensa, em que os juros remuneratórios figuram, na forma 

descrita na cláusula 3, que trata dos encargos financeiros, que foram 

ajustadas em 4,19% ao mês e 63,64% ao ano, existe a alegada 

abusividade, uma vez que os juros destoam da média aplicada. Assim, 

limito os juros remuneratórios incidentes na Cédula de crédito Bancário – 

Empréstimo Capital de Giro de nº 010.709.790 em 2,84% ao mês. - Da 

Capitalização dos Juros Estando hoje pacificada a capitalização dos juros 

nos termos da MP 2170-36/2001, não havendo se falar em ilegalidade da 

cobrança. Doutro lado, rebela-se o requerente também contra a forma de 

capitalização da dívida, sendo mais uma vez improcedente a sua 

argumentação, haja vista que, desde a vigência da MP 1.963-17/2000, não 

é mais vedada a capitalização mensal de juros, conforme salienta a 

súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade 

inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, 

reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” 

(REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Ainda neste sentido: 

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES 

REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 

22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros 

vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um 

ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa 

de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir 

a cobrança da taxa efetiva anual contratada'. (...) 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, 

Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/06/2012) Assim, temos duas 

condições para a validação da capitalização em periodicidade inferior ao 

ano: que tenha sido contratada após março de 2000; que tenha havido 

expressa previsão dessa incidência no contrato. Pois bem, verifica-se, na 

hipótese, que estava expresso nos contratos, firmados a partir de 2007, 

ou seja, na vigência da referida Medida Provisória, que a taxa de juros 

anual seria superior ao décuplo da taxa de juros prevista ao mês, o que, 

segundo a Súmula 541 do mesmo STJ já é suficiente a caracterizar a 

capitalização inferior a um ano, sendo desnecessária a explicitação 

textual do que já consta matematicamente expresso, verbis: Súmula 541: 

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Súmula 539: 

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em 

contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 

2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Logo, a taxa de juros expressamente 

pactuada, Id. 12786581, pág. 02, na cláusula 5ª da cédula de crédito 

bancário é diária, por pressuposto está autorizada a capitalização dos 

juros. Destarte, aqui não merece revisão o contrato em debate, Cédula de 

crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro de nº 010.709.790, de forma 

que mantenho a capitalização diária contratada. - Dos encargos 

moratórios No que tange aos encargos incidentes no período de 

inadimplência, conforme pleiteia a embargante, almejando a nulidade dos 

encargos moratórios, especificamente da cláusula que estabelece 

correção monetária cumulada com comissão de permanência. Observo 

especificamente do contrato discutido, constante do Id 12786581 da 

execução apensa, não a incidência de comissão de permanência, mas a 

incidência de juros remuneratórios fazendo vezes de comissão. Conforme 

se observa da cláusula que trata dos encargos moratórios, cláusula 5 do 

contrato, “que a mora resultará do inadimplemento da dívida, 

independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 

e nesse caso os encargos da dívida serão exigíveis pelo período que 

decorrer da data do inadimplemento ou mora até a efetiva liquidação da 

dívida da seguinte forma: a1) juros remuneratórios (a2) juros moratórios à 

taxa de 1% ao mês ou fração, incidentes sobre o valor da dívida 

acrescida dos juros remuneratórios; (a3) multa de 2% incidentes sobre o 

valor da dívida”. No entanto, ressalto que não é possível a cumulação dos 

juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, uma vez que representa, em verdade, a comissão de 

permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a 

cobrança cumulada com outros encargos. A propósito, confiram-se os 

seguintes julgados: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. 

REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. 

CUMULAÇÃO INDEVIDA. 1. A comissão de permanência constitui encargo 

incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de 

atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa 

com juros e comissão de permanência. 2. Constatada a cobrança de juros 

remuneratórios, fazendo as vezes de comissão de permanência, 

cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão 

dessa natureza. 3. Apelação provida para extirpar do contrato firmado 

entre as partes a cobrança de juros remuneratórios disposta na cláusula 

7ª. Em consequência, condenou-se o Réu ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios.” (APC 2010071027308-4, 1ª Turma Cível, Relator 

Desembargador FLÁVIO ROSTIROLA, julgado em 11/01/2012, DJ-e de 

16/01/2012 p. 68) (sem grifos no original) “CIVIL, CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DA MP N.º 2170-36/2001 PELO 

CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA 

DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. 

COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA 

NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO 
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DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU. 

1. Com a revogação do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, pela 

Emenda Constitucional nº 40/03, a limitação da taxa dos juros 

remuneratórios em 12% ao ano passou a ser tratada, apenas, pela 

legislação infraconstitucional. E, consoante entendimento pacífico da 

doutrina e da jurisprudência, as disposições contidas na referida 

legislação não se aplicam às instituições que integram o Sistema 

Financeiro Nacional, sob o fundamento de que este é regido pela Lei nº 

4.595/64. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Enunciado 596, 

consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de 

juros, constantes do Decreto nº 22.626/33, não se aplicam às operações 

realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 

Assim sendo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 

juros, sendo, a princípio, livres para fixarem com o contratante os juros a 

serem aplicados. 2. O art. 5º, da MP n.º 2170-36/2001, foi declarado 

inconstitucional, por decisão do Conselho Especial deste Tribunal de 

Justiça, no controle incidental de constitucionalidade, de modo que 

subsiste a vedação à capitalização mensal de juros. 3. Existindo no 

contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica 

natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento 

desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do 

contrato e não cumulado com outros encargos de mora. 4. A cobrança da 

taxa de emissão de boleto é abusiva, na medida em que se trata de 

serviço inerente à própria atividade bancária, não havendo qualquer 

contraprestação por parte da entidade financeira, violando, assim, os 

direitos do consumidor. 5. O reconhecimento da existência de cobrança de 

encargos abusivos, durante o período da normalidade contratual, afasta 

os efeitos da mora, o que impossibilita a inclusão do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, enquanto pender a discussão judicial 

acerca do contrato. 6. Se, com o provimento de seu recurso, o autor 

passou a ser vencedor na maior parte de seus pedidos, restando vencido 

em parcela mínima, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, para 

que estes sejam atribuídos integralmente ao réu. 7. Apelo parcialmente 

provido.” (APC 2009011000855-0, 4ª Turma Cível, Relator Desembargador 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, julgado em 07/12/2011, DJ-e de 

12/01/2012 p. 105) (sem grifos no original) No particular, pertinentes os 

fundamentos expendidos pelo eminente Relator da APC n.º 

2010071027308-4, acima citada, razão pela qual peço vênia para 

transcrevê-los, por se tratar de caso análogo ao presente: “Recordemos 

que a comissão de permanência constitui encargo incidente quando 

constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e 

remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros 

moratórios e comissão de permanência.” No caso em análise, os juros 

remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, 

encontram-se cumulados com juros moratórios e multa. Restaram, pois, 

arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à 

mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão 

ser aferidas pela própria Instituição Financeira. Em outras palavras, o 

consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na 

hipótese de impontualidade no pagamento. Logo: PROCESSO CIVIL. 

REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. 

RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, por representar, em verdade, comissão de permanência, a 

qual não pode ser cumulada com outros encargos. (Acórdão n. 604162, 

20110110193234APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, julgado em 

18/07/2012, DJ 23/07/2012 p. 69) Assim, mesmo não sendo possível 

verificar a incidência de comissão de permanência como alegado pelo 

requerente, no entanto, em consequência da exclusão dos juros 

remuneratórios (que, no caso, em ambos os contratos, faz às vezes de 

comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: 

multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Da Repetição de Indébito 

Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da redefinição 

do débito operada a partir da revisão do contrato. Assim, no caso, deve 

ser deferido. Isso porque reconhecida a cobrança de tarifas ou encargos 

abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, caso cabalmente 

demonstrado o pagamento a maior. Assim entende a jurisprudência: 

“REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE 

DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 

CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA 

VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE 

AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE TODA A 

RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA 

ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA 

A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro e sim na forma simples. Antes da repetição de 

indébito, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. - Dos embargos à execução É sabido que a nulidade da 

execução de título extrajudicial abrange a verificação da existência de 

obrigação líquida, certa e exigível, cuja certeza traduz-se na existência da 

obrigação, a liquidez refere-se ao objeto da prestação (o que e quanto 

deve ser adimplido pelo devedor), já a exigibilidade se expressa no 

vencimento da dívida. Assim, o contrato é documento que contém a 

obrigação incondicionada de pagamento de quantia determinada em 

momento certo. Bem ainda, vejo dos autos da execução que o banco 

acostou a planilha de demonstrativo do débito. Ao depois, ressalto, não 

nega a embargante/executada a relação jurídica existente entre as partes, 

limitando-se apenas a questionar a abusividade de algumas cláusulas, 

alegando onerosidade excessiva do contrato. Desse modo, tenho que a 

embargante não pode eximir-se de pagar um título, simplesmente alegando 

a ausência de cláusulas exorbitantes, não lhe restando alternativa a não 

ser honrar a dívida. Portanto, diante de tais evidências, outro caminho não 

resta ao julgador senão concluir pela parcial procedência do pleito. 

DISPOSITIVO. Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os presentes “Embargos à Execução” promovidos por J. Batista da Silva 

Serviços e Comércio ME em desfavor do Banco Bradesco S/A. Deve a 

Execução apensa (Feito nº 1010323-14.2018.811.0041), ter 

prosseguimento nos seus ulteriores termos. E para tanto, reviso a Cédula 

de crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro de nº 010.709.790, 

firmada entre as partes, que fundamenta a execução apensa e determino 

o seguinte: a) Limito os juros remuneratórios incidentes na Cédula em 

2,84% ao mês. b) Mantenho a capitalização diária contratada. c) Excluo os 

juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de 

permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 

2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

e, ainda, a correção monetária pelo INPC. d) Mantenho as demais 

cláusulas do contrato. Condeno o banco embargante ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), na forma da previsão contida no artigo 85, §2º 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

traslade-se cópia da presente decisão para a ação de execução apensa 

(Feito nº 1010323-14.2018.8.11.0041), que deverá ter o devido 

prosseguimento. Após, desapense-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquive-se com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 13 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028569-24.2019.8.11.0041

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:

LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1028569-24.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Honda S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Luiz Antonio Ferreira da 

Silva, no entanto, requereu ao Id 22344088, desistência do feito. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de 

oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições àquele órgão. 

No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de Id 22344088, por 

se tratar de averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da 

própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa. Deixo de oficiar à Central de Mandados para devolução de 

mandado, tendo em vista certidão acostada aos autos junto ao Id 

22951449. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela 

parte autora. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no 

distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1055346-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (REU)

GIANCARLO DA SILVA LARA CASTRILLON (REU)

RODRIGO DA CUNHA BARBOSA (REU)

ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO (REU)

TEODORO MOREIRA LOPES (REU)

PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1055346-46.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, 

PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO, SAL LOCADORA DE VEICULOS 

LTDA - EPP, ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO, TEODORO MOREIRA 

LOPES, GIANCARLO DA SILVA LARA CASTRILLON AT Vistos. Diante da 

resposta do bloqueio de valores via sistema Bacenjud, procedi nesta data 

com o cumprimento das indisponibilidades necessárias via sistema 

Renajud e CNIB. Quanto ao pedido constante no Id n.º 28937463, INDEFIRO 

a redução da indisponibilidade apenas ao valor do dano e mantenho a 

decisão por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte autora para que 

manifeste no prazo legal acerca dos bens ofertados como garantia. 

Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 312273 Nr: 18511-96.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROGÉRIO SALLES, FAUSTO DE SOUZA 

FARIA, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST, FRANCISCO DE ASSIS 

DA SILVA LOPES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, 

RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:3273/MT, KATIA MARIA DE SOUZA CARDOSO - OAB:3805, 

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099/MT

 “Vistos,

 1. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Cristianne Nigro 

Pimenta de Campos, deferindo o pedido formulado pela dota defesa quanto 

a juntada do depoimento da referida testemunha, ouvida nos processos 

crimes Cód 63389 e 162604 - 7ª Vara Criminal, como prova emprestada. 

Oficie-se ao juízo da 7ª Vara Criminal solicitando o envio da oitiva da 

testemunha nos autos indicados.

2. No que tange a testemunha Luciene Aparecida de Magalhães consta 

que não exerce cargo público atualmente, razão pela qual incumbe a parte 

que a arrolou proceder a devida intimação para o ato.

3. Em relação a testemunha Liliane Delorme do Nascimento, consta ser 

servidora do Tribunal de Contas do Estado, razão pela qual deverá ser 

intimada por intermédio de seu superior hierárquico, devendo, se for o 

caso, ser oficiado o departamento de recursos humanos do órgão para 

informar a sua lotação. Na hipótese da testemunha não trabalhar no 

Tribunal de Contas, intime-se o requerido para providenciar a sua regular 

intimação.

4. Em relação a testemunha Mauricio de Souza Guimarães, uma vez que a 

intimação feita pela defesa frustrou-se, defiro a sua intimação por 

mandado.

5. Designo para o dia 14 de Abril de 2020 às 14h00min para a oitiva das 

testemunhas acima indicadas. Às providências.

6. Por fim, aguarde-se o retorno da Carta Precatória expedida para 

Comarca de São Francisco de Paula/RS para realização da colheita do 

depoimento pessoal do requerido Fausto de Souza Faria (fls. 3.096).

Cumpra-se.”
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