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SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
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Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente
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TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000991-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ROGER DE CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003487-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

Judiciária a pagar: R$ 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, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035263-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029766-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SALOMAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033183-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ERVINO HERPICH (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 

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, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031981-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAISA DE JESUS ARRUDA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037028-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER THOMAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029749-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON BATISTA 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-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, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015774-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040060-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO GONCALO DA CRUZ (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033517-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON ANTONIO PEREIRA DE LIMA (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 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 150,16 (cento e cinquenta reais e 

dezesseis 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, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015305-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SILVA PEREIRA (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))

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$ 183,58 (cento e oitenta e três 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010300-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEIDES BATISTA DO NASCIMENTO (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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 
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reais e noventa e oito centavos). Fica cientificado de que para emissão de 

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020872-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DA SILVA AYLLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERENTE: GIOVANI DA SILVA AYLLON, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024175-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AULLENCAR DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017601-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR BATISTA 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:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017600-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO APARECIDO DOS 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))

 

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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020964-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TRAVASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037925-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MACIEL DE CAMPOS (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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019844-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEULA ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003721-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUISA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029335-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS (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:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010603-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FERNANDES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012365-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GOMES CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009094-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

SEGURADORA LÍDER (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, SEGURADORA LÍDER,nos termos do artigo 7° do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, ficam devidamente INTIMADAS às partes 

requeridas, para que efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais, a que foi condenado. VALORES PARA 

PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 

(cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos). Fica cientificado 

de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, 

digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

ok, preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o 

nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor 

discriminado anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014317-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUANDIR ANTONIO ROCHA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 
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processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028992-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA SIMOES DA ROCHA (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))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008309-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO VITOR DE SOUZA (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))

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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004061-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO CRISTIAN JESUS PEREIRA ARAUJO GONZAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOECY ARAUJO GONZAGA OAB - 695.489.781-72 (REPRESENTANTE)

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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025058-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO OLIVEIRA PIRES (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))

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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 
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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, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031073-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERMIANO SILVA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033514-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA RENATA DE MILLA MENDES (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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006198-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MENDES DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014116-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA (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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 
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Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010363-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA (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))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004851-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006391-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SCHNEIDER SANTOS (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:

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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007926-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PORTELA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035516-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELSO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))
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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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006911-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENDERLY GONCALVES NOBRE (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:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035101-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FARIAS SANTOS (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))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008326-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE SANTOS LINHARES (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))

 

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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005993-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e 
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oito centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e 

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005015-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006167-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PINHEIRO DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DE PAULA VITORINO OAB - MT24802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER,nos 

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

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

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

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

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

pagar: R$ 186,37 (cento e oitenta e seis reais e trinta e sete 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, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039966-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHENNYFER CHRISTINE DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e 

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008445-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DUARTE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 17 de fevereiro de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011600-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BINDA PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/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))

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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006314-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS ALVES DE ARRUDA (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:

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$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e 

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012293-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA NAYARA DOS SANTOS ALMEIDA (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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024134-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ALVES DE LIMA (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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015983-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES FRANCISCO BARBOSA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 
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(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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022606-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AUGUSTO DA COSTA MARQUES (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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011941-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019933-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUSMAR ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033184-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CARLA SAMPAIO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031921-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA GONCALVES DIAS (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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015312-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO SANTYAGO ALVES ESPESSOTO (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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012088-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIVAN BISPO NASCIMENTO (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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015040-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ANDRE ALVES 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))

 

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$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009991-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SABINO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

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, SEGURADORA LÍDER,nos termos do artigo 7° do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, ficam devidamente INTIMADAS às partes 

requeridas, 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$ 144,41 

(cento e quarenta e quatro reais e quarenta e um 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, 17 de fevereiro de 2020.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1059053-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES RIBEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Certifico que restou impossibilitada a intimação da requerida, 

haja vista que ela se encontra sem advogado constituído nos autos 

principais até a presente data. Assim, impulsionando o feito, intimo o autor 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário 

da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034988-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital CARTA 

DE INTIMAÇÃO PROCESSO: 1034988-60.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (111) POLO ATIVO: Nome: BENEDITO PADILHA 

Endereço: Rua A, nº 38, quadra 12, bairro Jardim Mossoró, Cuiabá/MT, 

CEP 78090-650 POLO PASSIVO: LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E 

COMERCIO LTDA Senhor(a) Procedo à intimação de Vossa Senhoria, na 

qualidade de requerente, nos termos do processo acima indicado, por todo 

o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para dar prosseguimento ao 

processo, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485-III 

do CPC, pois o feito encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, 

devendo para tanto manifestar-se sobre o parecer do administrador 

judicial de id 23721464. Decisão/despacho: Visto. Ante a manifestação do 

Administrador Judicial (id 23721464), intime-se o habilitante para 

manifestação, no prazo de 05 dias úteis. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

17 de fevereiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª 

Vara Cível OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022486-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DUARTE DOS SANTOS (IMPUGNADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao AR negativo retro. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022464-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 17 de 248



AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY DE OLIVEIRA CAMPOS (IMPUGNADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao AR negativo retro. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1058408-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILENE PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRANA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

de fevereiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041846-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRANA LTDA (IMPUGNANTE)

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (IMPUGNANTE)

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:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MARSARO OAB - MT12832-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS OAB - MT23975-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822-O (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 

(ADVOGADO(A))

HILVETE MARIA DOS SANTOS OAB - DF23829-O (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615-O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

de fevereiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041407-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MAGALHAES FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO(A))

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

de fevereiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022402-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WLADIMIR MULLER FILHO - ME (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

de fevereiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022402-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WLADIMIR MULLER FILHO - ME (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte requerida, por 

intermédio do causídico Karlos Lock, OAB/MT 16.828, para, no prazo de 
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05 dias, regularizar a representação processual, juntando aos autos 

procuração outorgada, uma vez que o instrumento de mandato 

colacionado possui poderes apenas para propor ação de cobrança. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034802-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

de fevereiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041292-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONISIA N N BARROSO (REQUERENTE)

LEONISIA N N BARROSO - ME (REQUERENTE)

NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME (REQUERENTE)

BARROSO E CORASSA LTDA - EPP (REQUERENTE)

LEONISIA N N BARROSO - ME (REQUERENTE)

LEONISIA N N BARROSO - ME (REQUERENTE)

MIRANDA E BARROSO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ITAÚ UNIBANCO S.A (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

DO ESTADO MT/PA - SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Certifico que, conquanto devidamente intimadas, as partes 

requeridas ITAÚ UNIBANCO S.A. e SICREDI SUDOESTE quedaram-se 

inertes até a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, 

procedo à intimação do administrador judicial para que se manifeste, no 

prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1046181-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos sobre o parecer do administrador judicial, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1049213-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S BOSS MATTOZO (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SÍLVIA MARA LEITE CAVALCANTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

de fevereiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1048359-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. BOSS MATTOZO - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SÍLVIA MARA LEITE CAVALCANTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

de fevereiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1053841-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER (REQUERENTE)

FRANCIELE PAULA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Certifico que restou impossibilitada a intimação da requerida, 

haja vista que ela se encontra sem advogado constituído nos autos 

principais até a presente data. Assim, impulsionando o feito, intimo o autor 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário 
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da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041848-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (IMPUGNANTE)

NUTRANA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA FREIRE & VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

de fevereiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005622-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTEPRO CONSULTORIA TECNICA EST E PROJ RODOV LTDA 

(LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO OAB - MT1679-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005260-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADAO DOS TUBOS E CONEXOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial da Lumen Construtora e 

Incorporadora S/A, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005355-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005356-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005359-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005361-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005452-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA NOGUEIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial da Lumen Construtora e 

Incorporadora S/A, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1006036-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONY VITOR SANTOS SOUZA OAB - MT0010460A (ADVOGADO(A))

KARLLA PATRICIA SOUZA OAB - MT5264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial da Lumen Construtora e 

Incorporadora S/A, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1006423-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial da Lumen Construtora e 

Incorporadora S/A, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1006427-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ABDIAS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial da Lumen Construtora e 

Incorporadora S/A, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1006419-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO DOS SANTOS QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 
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dependência aos autos da recuperação judicial da Lumen Construtora e 

Incorporadora S/A, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005123-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEAN NOBRE COMERCIO E SERVICO DE LIMPEZA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de habilitação retardatária interposta por dependência aos 

autos da recuperação judicial da Clean Nobre Comércio de Limpeza Ltda, 

que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser 

recebida como Impugnação À Relação De Credores, e processada na 

forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, 

da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando 

outras provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público 

para parecer. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009512-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA (EXEQUENTE)

GISLEINE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-O (ADVOGADO(A))

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA BISPO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença proposto por BRUNO PROENÇA em desfavor de 

MARIA APARECIDA BISPO DOS SANTOS. No id. 27292183 a parte 

executada acostou um acordo entabulado entre as partes. A parte 

exequente se manifestou no id.27987976 requerendo a homologação do 

acordo e extinção do feito. Vieram os autos conclusos. É a síntese 

necessária, decido. Nos termos do art. 840 do Código Civil, é lícito às 

partes transacionarem para por fim a demanda em qualquer fase 

processual: Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas. O acordo, a transação, a composição 

entre as partes é bem vinda e estimulada por este juízo, pois em geral, 

finaliza a demanda de forma mais céleres, mais pacífica e satisfatória para 

as partes. No entanto, para a homologação da transação extrajudicial 

efetuada entre as partes, o juiz deve analisar a presença dos requisitos 

dispostos no art. 104 do Código Civil que rege: Art. 104. A validade do 

negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. O 

art. 107 do Código Civil, por sua vez, dispõe: Art. 107. A validade da 

declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a 

lei expressamente a exigir. No que diz respeito à forma prescrita em lei, 

dispõe a segunda parte do art. 842 da lei adjetiva: Art. 842. A transação 

far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por 

instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos 

contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos 

autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. Em geral a 

regra do art. 842 tem sido mitigada e, ainda que não se exija uma forma 

específica, para análise dos requisitos mencionados no art. 104 do CC. No 

caso dos autos, as partes trouxeram no id. 27292183 os termos do 

acordo, com as assinaturas das partes e de seus respectivos patronos. 

Destarte, com base no art. 840 do Código Civil e art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos o acordo de id. 27292183, havido entre as partes BRUNO 

PROENÇA e MARIA APARECIDA BISPO DOS SANTOS e JULGO EXTINTA a 

presente execução. Custas e honorários advocatícios de sucumbência, 

conforme pactuado a fim de extinguir todas as obrigações. Intimem-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017470-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MAURO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DE SOUSA (REU)

JOSÉ DA ÀGUA - JOSÉ CARLOS DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELIANE FERREIRA DE AZEVEDO (TESTEMUNHA)

LUCIO DE MORAES (TESTEMUNHA)

DULCELEI LEMS DE FRANÇA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017470-57.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOEL MAURO DA SILVA REU: 

JOSE RODRIGUES DE SOUSA, JOSÉ DA ÀGUA - JOSÉ CARLOS DE 

SOUZA Vistos etc. Tendo em vista a manifestação da parte autora no id. 

n. 29086309, DEFIRO o pedido de inclusão de terceiro não identificado no 

polo passivo da ação, razão pela qual DETERMINO que a Serventia deste 

Juízo proceda a devida regularização junto ao sistema PJE. Ademais, 

DEFIRO o pedido de elaboração de auto de constatação por oficial de 

justiça ao tempo do cumprimento da ordem liminar de reintegração de 

posse, ocasião em que o Oficial de Justiça deverá, além de cumprir as 

determinações contidas no id. n. 26190873, deverá CITAR e INTIMAR 

possíveis esbulhadores da ordem liminar, identificando-os na medida do 

possível. Cumpra-se a liminar deferida. Intime-se. Às providências. Cuiabá, 

data registrada no sistema (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004523-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORMANDIR SILVA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FABRICIO FRANCISCO COSTA LEITE (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1004523-34.2020.8.11.0041. AUTOR: ORMANDIR SILVA BORGES REU: 

FABRICIO FRANCISCO COSTA LEITE Vistos etc. Trata-se de ação de 

reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e 

morais com pedido de liminar ajuizada por ORMANDIR SILVA BORGES, em 

desfavor de FABRICIO FRANCISCO COSTA LEITE, em 04/02/2020. Ocorre 

que foi verificada por este juízo demanda em trâmite nesta Especializada 

sob o nº 1003521- 29.2020.8.11.0041 com o mesmo pedido e causa de 

pedir, além das partes idênticas. Salienta-se que o presente feito fora 

distribuído após o ajuizamento da referida ação. Destarte, foi oportunizada 

manifestação da parte autora para esclarecimento acerca da ocorrência 

do instituto da litispendência (id. n. 28974199), ocasião em que postulou 

pela desistência desta ação. É o necessário. Fundamento e Decido. A 

litispendência que é fato impeditivo da relação processual, se verifica com 

a existência de ação em curso com o mesmo objeto, mesma causa de 

pedir e as mesmas partes. Uma vez caracterizada a litispendência, deve 

prosseguir os autos do primeiro processo. Destarte, com fundamento no § 

3º do art. 267 do CPC/2015, reconheço de ofício a litispendência entre 

este feito e o feito suso mencionado, eis que está se repetindo a ação já 

em curso. Ex Positis, com escoro no art. 485, V, do CPC/2015, JULGO e 

DECLARO EXTINTA a presente demanda sem julgamento do mérito. Deixo 

de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, posto que 

não houve contestação. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, a 

preclusão temporal deste decisum, certifique-se e remeta-se ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Cuiabá, data registrada 

no sistema (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1041875-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Molina Barcellos OAB - MT8591-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE LEODORA DA SILVA (REU)

MARCOS DE TAL (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1041875-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ 

E SILVA CARVALHO REU: ZENAIDE LEODORA DA SILVA, MARCOS DE 

TAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse cumulada 

com perdas e danos com pedido liminar ajuizada por CYNTIA KATHEUSCIA 

DA CRUZ E SILVA CARVALHO, em desfavor de MARCOS DE TAL e 

ZENAIDE LEODORA DA SILVA e outros, conforme os termos esposados 

na inicial. Os autos foram inicialmente distribuídos perante o Juízo da 7ª 

Vara Cível desta Comarca, que declinou a competência da presente ação 

para a 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário, desta Capital, 

tendo em vista a Resolução nº 11/2017/TP (id. 24246075). Após a 

realização de audiência de justificação, a liminar foi deferida em favor da 

parte autora, conferindo-lhe a proteção possessória do imóvel localizado à 

Rua das Palmas, nº 48, Quadra “D”, no Bairro Serra Dourada em 

Cuiabá/MT (id. n. 26796723). No id. n. 29248376, a parte autora desistiu do 

feito. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. É 

lícito à parte desistir da ação e, uma vez homologado seu pedido, o 

processo é extinto nos termos do art. 485, VIII ,do CPC. Fredie Didier 

Junior, assevera que: “A desistência do prosseguimento do processo ou 

desistência da ação é um negócio jurídico uniliteral do demandante, a 

princípio sem necessidade do consentimento do réu, pelo qual ele abdica 

expressamente da sua posição processual (autor), adquirida após o 

ajuizamento da demanda[1]”. O parágrafo único do art. 200 do CPC dispõe, 

também, que a desistência somente produz efeito após homologada pelo 

juízo, conforme vejamos: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Compulsando os autos, verifico que a procuração outorgada a 

Patrono da causa lhe confere poderes especiais para requerer a 

desistência da ação (id. 24209129). Além disso, não houve apresentação 

de contestação por parte dos réus. Isto posto, não havendo mais razão 

para tramitação desta demanda, diante do expresso pedido de desistência 

da parte autora, bem como da ausência de contestação da parte ré, nos 

termos do art. 200 e art. 485, VIII, ambos do CPC, homologo o pedido de 

desistência e, por conseguinte, julgo extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação possessória. Outrossim, REVOGO a medida liminar 

concedida no id. n. 26796723. Deixo de condenar em custas e honorários, 

em razão da gratuidade de justiça deferida no id. n. 25319079. Decorrido o 

prazo legal, certifique-se a preclusão recursal desta sentença. Empós, 

remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. P.I.C. Cuiabá, 

data registrada no sistema. (assinado digitalmente) Carlos Roberto Barros 

de Campos Juiz de Direito [1] Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento / Fredie Didier Jr. – 20. ed. – Salvador: ed. JusPodivm, 2018.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003876-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA CERQUEIRA SANTOS (AUTOR(A))

A. S. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003876-39.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

A. S. V., LUDMILA CERQUEIRA SANTOS REU: BANCO DO BRASIL SA, 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL O presente feito foi 

d i s t r i b u í d o  p o r  d e p e n d ê n c i a  a o  p r o c e s s o  d e  n ° 

1004691-07.2018.8.11.0041 que tramita na 5ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá. Dessa forma, remetam-se os autos ao Distribuidor para 

redistribuição a 5ª Vara Cível desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023844-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES POSSAMAI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS DA ROLT RODRIGUES OAB - RS59315 (ADVOGADO(A))

FRANCIELI SALETE STYBURSKI OAB - RS110286 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRALOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023844-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TRANSPORTES POSSAMAI LTDA - ME REU: ULTRALOG TRANSPORTES E 

LOGISTICA EIRELI - EPP Vistos, etc Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos: i) Documento pessoal do representante legível; Advirto ao autor 

que o não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006404-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES FOCHI OAB - 057.798.421-75 (REPRESENTANTE)
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VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006404-46.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: ANDERSON ALVES FOCHI REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005960-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR BENEDITA OLIVEIRA DE FARIA (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005960-13.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: NADIR BENEDITA OLIVEIRA DE FARIA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

oportunidade em que deverá: I) Promover o recolhimento das custas 

processuais, ou alternativamente comprovar sua hipossuficiência, 

juntando aos autos cópias dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006518-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006518-82.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ARILSON FERNANDO DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a petição inicial, 

oportunidade em que deverá colacionar aos autos o documento de id. 

29268161 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: 1002729-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DPVAT (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002729-75.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JURACY ALVES DE ALMEIDA REU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIO DPVAT Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que 

deverá: I) Promover o recolhimento das custas processuais, ou 

alternativamente comprovar sua hipossuficiência, juntando aos autos 

cópia da CTPS e/ou cópias dos extratos bancários dos últimos três meses. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito II) Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004489-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MARTINS MAHON (REQUERENTE)

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA MOREIRA LEITE (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004489-59.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON, GERALDO MARTINS 

MAHON ESPÓLIO: CARLA MOREIRA LEITE A petição inicial foi endereçada 

a uma das Varas Especializadas de Direito De Família e Sucessões. Dessa 

forma, remetam-se os presentes autos ao Distribuidor para redistribuição 

a uma das Varas Especializadas de Direito de Família e Sucessões. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006286-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL MUTZENBERG ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006286-70.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME REQUERIDO: 

GABRIEL MUTZENBERG ANDRADE 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. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006242-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MOURA 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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006242-51.2020.8.11.0041. AUTOR: 
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LEANDRO MOURA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) 

Documento pessoal do autor legível; ii) Documento pessoal do de cujus 

legível. Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006388-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

SARA SANTOS CASTEDO OAB - 705.708.331-91 (REPRESENTANTE)

NATHALIA DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT23250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006388-92.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: SARA SANTOS CASTEDO REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá: I) 

Promover o recolhimento das custas processuais, ou alternativamente 

comprovar sua hipossuficiência, juntando aos autos cópias dos três 

últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006022-53.2020.8.11.0041

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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006022-53.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

HDI SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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 Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1061200-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MAURO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (REU)

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061200-21.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO MAURO DA SILVA FILHO REU: BANCO MERCEDES-BENZ DO 

BRASIL S/A, MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial no seguinte termo: i) Junte aos autos documentos que comprovem 

sua precária condição econômica e financeira, conforme exigência 

constitucional de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita; Advirto ao 

autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1062385-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ESPIRITA MADRE TERESA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO PONCE DE ARRUDA FILHO (REU)

SUELY MONTEIRO DE ARRUDA (REU)

EUDESIA GOMES (REU)

ALEIXO SCHENATO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062385-94.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO ESPIRITA MADRE TERESA REU: ALEIXO SCHENATO, NILO 

PONCE DE ARRUDA FILHO, SUELY MONTEIRO DE ARRUDA, EUDESIA 

GOMES Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial no seguinte termo: i) Junte aos autos documentos que 

comprovem sua precária condição econômica e financeira, conforme 

exigência constitucional de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita; 

Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001737-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA OAB - MT12335-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA CLIVATI (REQUERIDO)

MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR (LITISCONSORTES)

AGENOR JACOMO CLIVATI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001737-17.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI 

REQUERIDO: AGENOR JACOMO CLIVATI, MARIA LUIZA CLIVATI 

LITISCONSORTES: MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial no seguinte 

termo: i) Junte aos autos documentos que comprovem sua precária 

condição econômica e financeira, conforme exigência constitucional de 

que faz jus aos benefícios da justiça gratuita; Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005943-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. C. (AUTOR(A))

SUELY ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Outros Interessados:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 25 de 248



CLEIDILENE ALMEIDA LOPES OAB - 012.947.011-26 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005943-74.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUELY ALVES DE OLIVEIRA, K. L. C. REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos 

autos: i) Documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência da parte 

Suely Alves de Oliveira; ii) Comprovante de residência da parte Suely 

Alves de Oliveira; 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005796-48.2020.8.11.0041

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:

HELIO YIAPONA DA SILVA (REU)

CANAA LAVANDERIA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005796-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SICREDI CENTRO NORTE REU: CANAA LAVANDERIA EIRELI - ME, HELIO 

YIAPONA DA SILVA 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

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004121-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004121-50.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DE JESUS FARIAS Dê-se vistas ao Ministério Público 

para manifestação. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada nos sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006253-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACSON AZEREDO RIBAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006253-80.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA REQUERIDO: 

JACSON AZEREDO RIBAS 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 Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004129-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA APARECIDA FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004129-27.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELZA APARECIDA FARIAS Dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação. Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada nos sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005988-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIALBIS BARRERO BRIZUELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005988-78.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIALBIS BARRERO BRIZUELA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos: i) Cédula de Identidade de Estrangeiro expedida pela Polícia 

Federal; ii) Comprovante de residência legível; iii) Documentos que 

comprovem sua precária condição econômica e financeira, conforme 

exigência constitucional de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita; 

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: 1006402-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU ZANELATTO CECILIO OAB - 005.047.701-36 (REPRESENTANTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006402-76.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: DIRCEU ZANELATTO CECILIO REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá: I) Promover o 

recolhimento das custas processuais, ou alternativamente comprovar sua 

hipossuficiência, juntando aos autos cópia de fl. da CTPS onde consta 

último contrato de trabalho e posterior em branco, cópias dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006362-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNEZ PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006362-94.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VAGNEZ PADILHA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

oportunidade em que deverá: I) Promover o recolhimento das custas 

processuais, ou alternativamente comprovar sua hipossuficiência, 

juntando aos autos cópia de fl. da CTPS onde consta último contrato de 

trabalho e posterior em branco, cópias dos três últimos holerites e/ou 

declaração de imposto de renda. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002998-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EURILIO RAMALHO 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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002998-17.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE EURILIO RAMALHO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, etc Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos 

autos cópia da CTPS onde contam as anotações do 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006041-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO LEAL DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006041-59.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA EXECUTADO: MARCOS 

ROGERIO LEAL DE ALMEIDA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos: i) Cópia do cartão CNPJ; 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: 1060336-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERNALDINO 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)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060336-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERNALDINO DE OLIVEIRA 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: I) 

Promover o recolhimento das custas processuais, ou alternativamente 

comprovar sua hipossuficiência, juntando aos autos cópia de fl. da CTPS 

onde consta último contrato de trabalho e posterior em branco, cópias dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006062-35.2020.8.11.0041

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:

ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006062-35.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA 

- EPP, EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA, ANTONIO CARLOS FERREIRA 

DE SOUSA Considerando os termos da Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019, 

que alterou a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, 

mormente em seu art. 1º, o qual atribuiu à 1ª Vara Cível a competência 

para processar e julgar os feitos de falência e recuperação judicial, bem 

como cartas precatórias cíveis da Comarca de Cuiabá, exceto as 

deprecatas de competência das Varas Especializadas da Infância e 

Juventude, de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, JUVAM, e 

do Meio Ambiente, determino a redistribuição da presente carta precatória 

à 1ª Vara Cível. Proceda a secretária com a retificação da classificação 

do processo no PJe, pois trata-se de Carta Precatória. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004981-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAILZA DA COSTA ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004981-51.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: NAILZA DA COSTA ARRUDA SILVA Dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação. Defiro à parte autora os benefícios 

da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada nos sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004357-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR LEMES DA SILVA BARCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004357-02.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSENIR LEMES DA SILVA BARCELOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

a petição inicial, oportunidade em que deverá: I) Promover o recolhimento 

das custas processuais, ou alternativamente comprovar sua 

hipossuficiência, juntando aos autos cópias dos três últimos holerites e/ou 

declaração de imposto de renda. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 
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registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001354-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARBOSA VINHAS OAB - SP255427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA MATIZ LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001354-39.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. REU: OTICA MATIZ LTDA - EPP 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 parte demandada 

pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias 

para cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios 

de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Conste no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento do valor) da execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 

916). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006227-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR AUGUSTO CHAUVIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CARVALHO OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006227-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICTOR AUGUSTO CHAUVIN REU: LUCAS CARVALHO OLIVEIRA 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 parte demandada pague à 

parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para 

cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 

5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Conste 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). Defiro à 

parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005166-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CLAUDINO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005166-89.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON CLAUDINO GONCALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Intime-se novamente a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em 

que deverá: I) Promover o recolhimento das custas processuais, ou 

alternativamente comprovar sua hipossuficiência, juntando aos autos 

cópias dos extratos bancários dos últimos três meses e/ou cópia da 

carteira de trabalho. 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: 1002669-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON SANTOS 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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002669-05.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMILSON SANTOS DE ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Intime-se novamente a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que 

deverá: I) Promover o recolhimento das custas processuais, ou 

alternativamente comprovar sua hipossuficiência, juntando aos autos 

cópias dos extratos bancários dos últimos três meses e/ou cópia da 

carteira de trabalho atualizada. 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: 1060891-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDALVA PINTO DUARTE ARRUDA GOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060891-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIDALVA PINTO DUARTE ARRUDA GOES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Intime-se parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que 

deverá: I) Promover o recolhimento das custas processuais, ou 

alternativamente comprovar sua hipossuficiência, juntando aos autos 

cópias dos três últimos holerites e/ou cópias dos extratos bancários dos 

últimos três meses. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014662-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE LIMA (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014662-16.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RONILDO PEREIRA DE LIMA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do 

pagamento efetuado pela parte requerida (ID. 28860059). Cumpra-se. 

CUIABÁ, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006554-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL HAKIM KHALIL OKDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JOMAR SILVA AMARILIO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006554-27.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ABDEL HAKIM KHALIL OKDE REU: BENEDITO JOMAR SILVA AMARILIO 

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. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006008-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELZIMAR MENDES DE MORAES (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006008-69.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: DELZIMAR MENDES DE MORAES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 22/06/2020, às 11h15, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006128-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVINO MARQUES DE MORAES (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006128-15.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JUVINO MARQUES DE MORAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 22/06/2020, às 14h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006367-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIS GOMES GOUVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006367-19.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEIVIS GOMES GOUVEIA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 22/06/2020, às 09h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 
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obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006340-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DURAES SARTOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006340-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS DURAES SARTOR REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 22/06/2020, às 10h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004688-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROSPEQ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004688-81.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: PROSPEQ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME 

REQUERIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS Vistos, 

etc Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 02/06/2020, 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). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004911-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRA MARCIA DE SOUZA ARAUJO (REU)

C M DE S ARAUJO - COMERCIO DE PECAS - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004911-34.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. REU: C M DE S ARAUJO - 

COMERCIO DE PECAS - ME, CIRA MARCIA DE SOUZA ARAUJO Vistos, etc 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 02/06/2020, às 11h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005829-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

PATRICIA ABURAD DE F NUNES (EXEQUENTE)

CARLOS EDUARDO DORILEO CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZATTO ALTO PADRAO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXECUTADO)

DIEGO PIZZATTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001922-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CR COMERCIO DE SUPRIMENTOS GRAFICOS, PAPELARIA E INFORMATICA 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026816-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLE FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

reagendamento da data da perícia (antecipação da data anteriormente 

informada). Data: 02/04/2020 Horário: 09h00min Local: Avenida das 

Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim Cuiabá, no bloco de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT tel: 3025-3060. 

Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de Mello) Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026816-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLE FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o endereço atualizado da parte autora para fins de intimação da perícia 

designada. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011256-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE LOPES DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

reagendamento da data da perícia (antecipação da data anteriormente 

informada). Data: 02/04/2020 Horário: 09h15min Local: Avenida das 

Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim Cuiabá, no bloco de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT tel: 3025-3060. 

Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de Mello) Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007164-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY JOAO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

reagendamento da data da perícia (antecipação da data anteriormente 

informada). Data: 02/04/2020 Horário: 09h00min Local: Avenida das 

Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim Cuiabá, no bloco de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT tel: 3025-3060. 

Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de Mello) Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039264-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

reagendamento da data da perícia (antecipação da data anteriormente 

informada). Data: 02/04/2020 Horário: 09h15min Local: Avenida das 
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Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim Cuiabá, no bloco de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT tel: 3025-3060. 

Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de Mello) Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039264-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o endereço atualizado da parte autora para fins de intimação da perícia 

designada. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003291-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUARDIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

reagendamento da data da perícia (antecipação da data anteriormente 

informada). Data: 02/04/2020 Horário: 09h30min Local: Avenida das 

Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim Cuiabá, no bloco de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT tel: 3025-3060. 

Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de Mello) Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007537-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

reagendamento da data da perícia (antecipação da data anteriormente 

informada). Data: 02/04/2020 Horário: 09h30min Local: Avenida das 

Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim Cuiabá, no bloco de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT tel: 3025-3060. 

Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de Mello) Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007537-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o endereço atualizado da parte autora para fins de intimação da perícia 

designada. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037938-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR RAMOS (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, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

reagendamento da data da perícia (antecipação da data anteriormente 

informada). Data: 02/04/2020 Horário: 09h45min Local: Avenida das 

Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim Cuiabá, no bloco de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT tel: 3025-3060. 

Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de Mello) Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037938-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR RAMOS (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 no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o endereço atualizado da parte autora para fins de intimação da perícia 

designada. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013030-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY NOGUEIRA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

reagendamento da data da perícia (antecipação da data anteriormente 

informada). Data: 02/04/2020 Horário: 09h45min Local: Avenida das 
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Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim Cuiabá, no bloco de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT tel: 3025-3060. 

Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de Mello) Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013030-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY NOGUEIRA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o endereço atualizado da parte autora para fins de intimação da perícia 

designada. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010990-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. S. D. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANA BENEDITA SOARES DA SILVA OAB - 689.465.701-72 

(REPRESENTANTE)

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517-O (ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELLE MONTEIRO SABINO OAB - MT16082-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

reagendamento da data da perícia (antecipação da data anteriormente 

informada). Data: 02/04/2020 Horário: 10h30min Local: Avenida das 

Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim Cuiabá, no bloco de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT tel: 3025-3060. 

Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de Mello) Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000984-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO ALVES DE SOUZA DA SILVA (APELANTE)

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 (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000205-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL CAETANO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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: 1025831-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ARAUJO BARBOSA (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))

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010338-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GEOVANE RODRIGUES MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003046-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON ARABE DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003046-73.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WEVERTON ARABE DA CRUZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 22/06/2020, 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 
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réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004711-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS 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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004711-27.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANO DOS SANTOS DE LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 22/06/2020, 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). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006446-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GARCIA DE MORAES JUNIOR OAB - 014.679.371-42 

(REPRESENTANTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006446-95.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: CLAUDIO GARCIA DE MORAES JUNIOR REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

22/06/2020, às 13h15, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006408-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA 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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006408-83.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA ROSA DE ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 22/06/2020, às 11h30, 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 
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presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006416-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MONTEIRO ALVES OAB - 059.367.591-64 (REPRESENTANTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006416-60.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: LUCAS MONTEIRO ALVES REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 22/06/2020, às 12h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005981-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO SILVANO CORREA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005981-86.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ENIVALDO SILVANO CORREA DE CAMPOS REQUERIDO: 

BANCO PAN Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 08/06/2020, às 12h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005086-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CASSIA FIALHO JORGE (AUTOR(A))

M. A. F. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005086-28.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

M. A. F. D. R., REJANE CASSIA FIALHO JORGE REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc., Considerando o 

deferimento do parcelamento das custas processuais, aguarde-se o 

prazo concedido para pagamento da primeira parcela, conforme despacho 

de ID. 28993371. Após, voltem os autos conclusos para análise do pedido 

de tutela de urgência. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019610-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS NATALINA BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019610-35.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

DOMINGAS NATALINA BISPO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO 

DO PROCESSO Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, 

no qual não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento 

antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. As circunstâncias da 

causa não traduzem complexidade, sendo desnecessária a realização de 

audiência de saneamento e organização do processo, razão pela qual 

passo a sanear o feito, nos termos do art. 357 do CPC. Não há 

preliminares a serem apreciadas. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO 

SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A 

ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. A questão de fato se 

refere: · Irregularidades no hidrômetro (matrícula Nº 6/253386-7); · 

Ilegalidade das cobranças; · Ocorrência de danos morais. DO ÔNUS DA 

PROVA. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito, no que tange a necessidade e existência do muro de arrimo. E 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Inicialmente, a relação entre as partes é de consumo, e em 
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face da hipossuficiência da parte autora INVERTO o ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC. DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS; A 

parte autora pugnou pela produção de prova pericial e testemunhal, 

enquanto a parte ré requereu o julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Observando as peculiaridades do caso entendo por bem deferir 

apenas a prova pericial, a qual é de suma importância para o desate da 

questão. A produção de prova testemunhal e depoimento pessoal se 

mostram desnecessárias, visto que o imbróglio reside apenas quanto a 

regularidade do hidrômetro. Ante exposto: a) DEFIRO a produção da prova 

pericial; b) Nomeio para realização da perícia, independentemente de 

compromisso, a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, com 

endereço à Av. Rubens de Mendonça (do CPA), nº. 1856 – SL. 408, 

Edifício Cuiabá Office Tower - Bosque da Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: 

(65) 3052-7636 a qual deverá indicar ao Juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o profissional para a realização da perícia e sumula curricular. A 

seguir, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos. Intime-se o perito nomeado para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Empós, 

manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias. Proceda a secretaria com a intimação das partes somente 

depois que o perito juntar sua proposta de honorários. Caso o perito não 

faça a juntada no prazo estipulado, faça-me os autos conclusos antes da 

referida intimação. Havendo proposta de honorários, venham-me 

conclusos após o prazo concedido às partes. c) Uma vez que a perícia foi 

solicitada pela parte requerente, esta deverá efetuar o pagamento dos 

honorários, nos termos do art. 95 do CPC. Todavia, sendo a parte autora 

beneficiária da Justiça gratuita, sua cota-parte será paga pelo Estado, 

caso a mesma saia vencida da presente demanda. Ou, pela parte 

requerida como ônus da sucumbência; d) Efetuado o depósito, deverá o 

perito ser intimado para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias. O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 20 dias, contados a 

partir da data em que o perito for comunicado para dar início aos 

trabalhos. e) Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no 

prazo comum de 15 (quinze dias) se manifestem sobre o resultado, e na 

mesma oportunidade deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos, bem como se manifestar se insistem ou não na 

produção das demais provas pleiteadas e não apreciadas nesta 

oportunidade. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000876-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLAYNE SILVA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000876-36.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARLAYNE SILVA PINTO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A DO 

SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Trata-se de 

julgamento conforme o estado do processo, no qual não vislumbro nessa 

quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 

(extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do 

Código de Processo Civil. As circunstâncias da causa não traduzem 

complexidade, sendo desnecessária a realização de audiência de 

saneamento e organização do processo, razão pela qual passo a sanear 

o feito, nos termos do art. 357 do CPC. DA PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL A parte ré suscitou em sede de contestação 

que houve a perda do objeto, tendo em vista que as razões que suscitam 

a pretensão e as providências já foram devidamente tomadas, com a 

transferência da matricula para o nome da autora, e reestabelecimento do 

fornecimento de água ao imóvel. Todavia, além da declaração da 

inexistência do débito, há ainda o pedido de indenização por danos morais 

sofridos. Desta feita, rejeito a preliminar de perda do objeto. DELIMITAÇÃO 

DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA 

ADMITIDOS. A questão de fato se refere: · Irregularidades no hidrômetro 

(matrícula 504775-5); · Ilegalidade da cobrança de multa; · Ocorrência de 

danos morais. DO ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova incumbe ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito, no que tange a necessidade e 

existência do muro de arrimo. E ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inicialmente, a 

relação entre as partes é de consumo, e em face da hipossuficiência da 

parte autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Todavia, apesar da presente ação tratar-se de relação de consumo – 

consistente em inexigibilidade do débito – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Autora de consignar ao menos indícios de suas alegações. A inversão do 

ônus da prova é técnica de julgamento. O Reclamado tem o ônus de 

provar aquilo que é apto dentro de sua realidade. Assim, a parte 

Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. 

Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o 

Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. 

Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: 

“Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível 

inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos 

impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de 

inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a 

inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o 

preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o 

juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos 

específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a inversão 

do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de 

forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor 

o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição 

diabólica.” DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS; A parte ré pugnou pela 

produção de provas testemunhal e depoimento das partes. A parte autora 

permaneceu inerte. Ante exposto: a) DEFIRO a produção das provas 

testemunhal e depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão; b) 

Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para homologação, delimitação 

CONSENSUAL das questões de fato e de direito da lide, a qual se 

homologada, vincula os sujeitos processuais; c) Designo audiência de 

instrução para o dia 02 de junho de 2020 às 12h00min, devendo o rol de 

testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias a partir da intimação da 

presente decisão, sob pena de preclusão; d) Cabe ao advogado informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará 

intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001239-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. A. B. (AUTOR(A))

TAILA TAIS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001239-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): L. 

G. D. A. B., TAILA TAIS DE ARRUDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, etc. A parte requerida alega o cumprimento 

integral da obrigação ante o pagamento da condenação, consistente no 

valor de R$ 7.358,84 (sete mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e 

quatro centavos). Por sua vez, a parte requerente concorda com o valor 

depositado dando a obrigação por quitada, e requer a expedição do alvará 
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judicial. Dou por satisfeito o débito uma vez que a parte ré, intimada para 

pagar a quantia, informou, dentro do prazo, que estava providenciando o 

pagamento, e posteriormente, comprovou o depósito da quantia 

devidamente atualizada. Dessa forma, não há que se falar em saldo 

remanescente. Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente 

execução. Desde já, autorizo o levantamento dos valores depositados em 

favor da parte autora, devendo ser observados os dados bancários 

informados no id. 29257791. Após, ao arquivo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004600-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARQUES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO POPULAR LTDA - ME (REU)

CENTRO ODONTOLOGICO HOSPITAL DO DENTE LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004600-43.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANAINA MARQUES DOS REIS REU: CENTRO ODONTOLOGICO HOSPITAL 

DO DENTE LTDA - ME, CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO POPULAR 

LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

ESTÉTICOS ajuizada por JANAINA MARQUES DOS REIS em face de 

CENTRO ODONTOLÓGICO HOSPITAL DO DENTE LTDA e CLINICA 

ODONTOLOGICA SORRISO POPULAR. Para tanto, a requerente afirma que 

na data de 15/05/2019 procurou a primeira requerida para atendimento 

odontológico. Aduz que foi informada que seria necessário a extração do 

dente, procedimento realizado no mesmo dia. Alega que após três dias 

retornou a clinica em razão de fortes dores, sendo que foi atendida por 

outro dentista, o qual verificou que havia ainda três raízes que não foram 

extraídas, ocasião em que passou por novo procedimento. Assevera que 

no dia 22/05/2019, novamente sentindo fortes dores, voltou a procurar o 

centro odontológico, momento em que foi necessário novamente a 

abertura do local já inflamado, e verificou-se vários fragmentos de ossos 

no local da extração. Alega que na data de 27/05/2019 foi constatada que 

a autora estava com uma fratura exposta do osso, e que mesmo após a 

cicatrização a autora convive com uma profunda lesão em sua gengiva 

que atinge o osso do maxilar, causando dores e sensibilidade. Assim, 

requer em tutela de urgência que os requeridos sejam imediatamente 

obrigados a arcar com o tratamento da autora, orçado na clinica escolhida 

pela requerente, sob pena de multa diária. Com a inicial vieram os 

documentos. Instada a se manifestar acerca da concessão do beneficio 

da justiça gratuita, a autora juntou documentos no ID. 29037116. Decido. 

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, o pedido liminar não merece prosperar frente à 

ausência dos requisitos da medida pretendida. Tenho como inviável nessa 

fase processual determinar que os requeridos procedam com o imediato 

patrocínio do tratamento odontológico na clinica apontada pela autora, pois 

a matéria é relacionada ao mérito da causa, que será aferida por meio de 

instrução probatória com realização de perícia. Demais disso, registra-se a 

ausência de requisito consistente no perigo de dano, já que a situação 

narrada nos autos pende desde maio de 2019, quando houve as cirurgias 

e as complicações, sendo que somente agora a autora vem em juízo 

rogando providências. Dessa forma, tenho como prudente facultar o 

contraditório para se colher maiores subsídios sobre a questão. Assim, 

ausente os requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o 

exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 16/06/2020, às 13h00 

– sala 1, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1040399-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SANCHES MAZZORANA (EXEQUENTE)

ANGELO MAZZORANA (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUYANNE PONTES MEDRADO MARONI (EXECUTADO)

SERGIO RICARDO MARONI BARBOSA (EXECUTADO)

SMZ COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040399-21.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANGELO MAZZORANA, ROSA SANCHES MAZZORANA, CID IMOVEIS 

EIRELI - EPP EXECUTADO: SMZ COMERCIO E MANUTENCAO DE 

MOTOCICLETAS E MOTONETAS LTDA - ME, SERGIO RICARDO MARONI 

BARBOSA, SUYANNE PONTES MEDRADO MARONI Vistos, etc. Defiro o 

pedido de busca de endereço das partes executadas. Procedo com a 

realização de busca no sistema BACENJUD (Banco Central) a fim de obter 

endereço das partes executadas, SMZ Comércio e Manutenção de 

Motocicletas e Motonetas LTDA – ME, Sergio Ricardo Maroni Barbosa e 

Suyanne Pontes Merado Maroni. Havendo informação de endereço distinto 

daquele dos autos deve a secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o autor para, em 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotanto as medidas cabíveis a fim de promover a 

citação da ré. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040295-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040295-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SONIA REGINA PEREIRA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A DO 

SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Trata-se de 

julgamento conforme o estado do processo, no qual não vislumbro nessa 

quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 

(extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do 

Código de Processo Civil. As circunstâncias da causa não traduzem 

complexidade, sendo desnecessária a realização de audiência de 

saneamento e organização do processo, razão pela qual passo a sanear 

o feito, nos termos do art. 357 do CPC. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas. Não há nulidades a serem pronunciadas ou 

irregularidades a serem corrigidas. Verifica-se que o autor se equivocou 

em sua arguição de incompetência absoluta, de forma que deixo de 

analisar a preliminar, devido a referida arguição não se referir a este 

processo, porquanto a presente ação não tramita perante o Juizado 

Especial, e sim perante a 3ª Vara Cível. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE 

FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A 

ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. A questão de fato se 

refere: · Irregularidades no hidrômetro (matrícula 458939-4); · Ilegalidade 

da cobrança de multa; · Ocorrência de danos morais. DO ÔNUS DA 

PROVA. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito, no que tange a necessidade e existência do muro de arrimo. E 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Inicialmente, a relação entre as partes é de consumo, e em 

face da hipossuficiência da parte autora INVERTO o ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC. Assim, caberá a requerida fazer provas de 

que houve a fraude no aparelho medidor de água, de forma que seriam 

legais a cobrança da multa e o retroativo. DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS; A parte autora pugnou pela produção de prova pericial; A 

parte ré pleiteou pela produção de provas testemunhal, depoimento 

pessoal da autora. Ante exposto: a) DEFIRO a produção das provas 

pericial, testemunhal e depoimento pessoal das partes, sob pena de 

confissão; b) Nomeio para realização da perícia, independentemente de 

compromisso, a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, com 

endereço à Av. Rubens de Mendonça (do CPA), nº. 1856 – SL. 408, 

Edifício Cuiabá Office Tower - Bosque da Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: 

(65) 3052-7636 a qual deverá indicar ao Juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o profissional para a realização da perícia e sumula curricular. A 

seguir, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos. Intime-se o perito nomeado para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Empós, 

manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias. Proceda a secretaria com a intimação das partes somente 

depois que o perito juntar sua proposta de honorários. Caso o perito não 

faça a juntada no prazo estipulado, faça-me os autos conclusos antes da 

referida intimação. Havendo proposta de honorários, venham-me 

conclusos após o prazo concedido às partes. Uma vez que a perícia foi 

solicitada pela parte requerente, esta deverá efetuar o pagamento dos 

honorários, nos termos do art. 95 do CPC. Todavia, sendo a parte autora 

beneficiária da Justiça gratuita, sua cota-parte será paga pelo Estado, 

caso a mesma saia vencida da presente demanda. Ou, pela parte 

requerida como ônus da sucumbência; Efetuado o depósito, deverá o 

perito ser intimado para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias. O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 20 dias, contados a 

partir da data em que o perito for comunicado para dar início aos 

trabalhos. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo 

comum de 15 (quinze dias) se manifestem sobre o resultado, e na mesma 

oportunidade deverão providenciar a apresentação de seus pareceres 

técnicos, bem como se manifestar se insistem ou não na produção das 

demais provas pleiteadas e não apreciadas nesta oportunidade. c) 

Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para homologação, delimitação 

CONSENSUAL das questões de fato e de direito da lide, a qual se 

homologada, vincula os sujeitos processuais; d) Designo audiência de 

instrução para o dia 22 de abril de 2020 às 14h00min, devendo o rol de 

testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias a partir da intimação da 

presente decisão, sob pena de preclusão; e) Cabe ao advogado informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará 

intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032343-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ALEXANDRE CALVO (EXECUTADO)

MARCIA ROSANA NOCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032343-62.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA EXECUTADO: WAGNER 

ALEXANDRE CALVO, MARCIA ROSANA NOCA Vistos, etc A parte autora, 

por meio da petição de ID 29168058, requerer a desistência da ação, e a 

consequente extinção do feito sem resolução do mérito. HOMOLOGO por 

sentença a desistência da ação, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. 

Custas por conta do autor. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036108-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS OAB - RJ163033 (ADVOGADO(A))

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036108-12.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DIRCE MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: UNIAO 

TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL Vistos, etc. Dirce 

Marques De Souza, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Indenização 

por Danos Morais e Materias em desfavor da empresa União Transportes 

Interestadual De Luxo S.A (útil), igualmente qualificado. Para tanto, alega 

que no dia 10.10.2017 a requerente e a sua neta de 17 anos estavam 

viajando de Cuiabá/MT para Campinas/SP, com o intuito da sua neta 

embarcar 2 dias após para Guarulhos. Relata a requerente que no 

momento da parada na cidade de Itumbiara/GO, por volta das 04h30min da 

madrugada, o motorista gritou avisando ser 15 minutos para esticar as 

pernas. Neste momento, a requerente e a neta desceram do ônibus para 

irem ao banheiro e na lanchonete para comprarem uma garrafinha d água. 

Consta que em menos de 10minutos quando retornara para o ônibus, 

levaram um susto, pois o ônibus havia partido sem ter dado nenhum sinal, 

nenhum aviso e nem buzinado. Ressalta a autora que todas as suas 

bagagens foram com o ônibus, inclusive e a bagagem de mão com seus 

remédios que custam em média de 2.000,00 (dois mil reais) e 3.000,00 

(três mil reais). Destaca que na bagagem da neta, estavam fotos de família 

(mãe falecida), peças de recordação da genitora e joias. A requerente 

contesta que ligou para o número 0800 da empresa requerida, até que foi 

atendida por volta de 07h00min/ 07h30min, na qual foi atendida pelo 

atendente da requerida que avisou que deixaria toda a bagagem na 

próxima parada, tanto da requerente como da neta, e que deveria pegar o 

próximo ônibus da empresa. No momento que chegou o outro ônibus da 

empresa requerida, esclareceu que todas as bagagens e seus pertences 

de mão da autora e da neta estariam na rodoviária da cidade de 

Uberlândia/MG. Ressalta a requerente que tem problemas graves de 

saúde e necessita tomar mensalmente o medicamento que recebe uma 

vez por mês do SUS, no qual tem que ser mantido refrigerado. Contesta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 38 de 248



que os medicamentos estavam em uma bolsa térmica em cima, e que teria 

que tomar no dia 19/10/2017. No momento da requerente ter pegado sua 

bagagem, percebe que somete deixaram pare destas, pois faltou a bolsa 

de mão com os pertences da neta, os travesseiros, blusas de frio e bicho 

de pelúcia. A bolsa térmica foi entregue a autora, na qual alega ter perdido 

sua medicação, pois ficou sem reposição. Além disso, relata que 

necessita do medicamento para sobreviver. Alega a autora que registrou 

reclamação na empresa, mas que não obteve resposta. Em Cuiabá, a 

requerente registrou BO n° 337703, em 06/11/2017, dando conhecimento à 

autoridade policial do ocorrido. Pondera a requerente que o ocorrido gerou 

muita angústia, frustação e transtorno, dando o valor de danos morais de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos matérias no valor de R$ 100,00 

(cem reais), perante os gastos da autora pelos serviços de taxi. Requer a 

designação de audiência prévia de conciliação. Com a inicial vieram os 

documentos. Foi concedida a assistência judiciária gratuita id: 10913554. 

Designação da audiência de conciliação para o dia 20.02.2018, às 

09h00min. A audiência restou infrutífera, não houve proposta de acordo. 

O requerido contestou id: 12195196. Primeiramente, alega o requerido pela 

ausência de prova perante o caso narrado. Ademais, ressalta ser culpa 

exclusiva da vítima/consumidor, em relação à vigilância de seu pertence 

ao desembarcado ônibus deixando-os no interior do coletivo. É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. I- Da responsabilidade civil da 

requerida União Transporte Interestadual De Luxo. In casu, não há 

qualquer dúvida quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, 

visto tratar de relação de consumo e que incidem as regras dos artigos 2º 

e 6º daquele codex, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. "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". 

Ademais, o artigo 186 do Código Civil dispõe: "Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." 

Registro que da simples leitura do supracitado artigo verifica-se a 

existência de três elementos indispensáveis para a configuração da 

obrigação de indenizar por ato ilícito, evidenciados nos autos e que, no 

dizer de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA constituem-se: “a) em primeiro 

lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em 

segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido 

de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de 

natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o 

estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a 

precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos 

negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não 

teria havido o atentado ao bem jurídico." (PEREIRA, Caio Mário da Silva. 

Instituições de direito civil: introdução ao direito civil - teoria geral de direito 

civil. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. P. 661 – grifo nosso) Ademais, 

o artigo 734 do Código Civil dispõe: “O transportador responde pelos 

danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo 

motivo de força maior, sendo nula qualquer clausula excludente da 

responsabilidade". Assim, presente o liame de causalidade entre a 

conduta da requerida, através do seu preposto, e o dano suportado pela 

autora, para a definição da responsabilidade de indenizar por dano moral, 

assegurando-lhe, pois, o direito ao recebimento de indenização pelos 

danos ocasionados, decorrentes de sua violação, nos termos do art. 5º, 

X, da Constituição Federal, art. 186 do Código Civil, art. 6º, VI, do Código 

de Defesa do Consumidor. II- Dos Danos Materiais. Pois bem. A cláusula 

de incolumidade é ínsita ao contrato de transporte, implicando na 

obrigação de resultado do transportador em levar o passageiro e sua 

bagagem em segurança ao seu destino, sendo certo que, no caso dos 

autos não houve prova da ocorrência de nenhuma causa excludente da 

responsabilidade civil, notadamente o caso fortuito, a força maior ou a 

culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Como relatado, a autora 

utilizou-se da empresa requerida, com o intuito de ser destinada para a 

cidade de Campinas/MT. No caso narrado, referente aos danos matérias, 

têm-se os custos referente à R$ 100,00 (cem reais), gastados pela 

requerente pelo serviço do taxi, não restando dúvidas, quanto à 

configuração da perda. A requerente utilizou-se do serviço de taxi, em 

razão, da irresponsabilidade da empresa do requerido em não ter 

concretizado seu destino da forma consumerista. III- Dos Danos Morais. A 

responsabilidade civil, fonte de obrigações caracteriza-se diante da 

coexistência de três requisitos: a ação ou omissão culposa ou dolosa, o 

nexo de causalidade e o dano suportado pela vítima. No caso dos autos, o 

dano que o requerente alega ter sofrido advém de ato ligado ao requerido, 

diante do fato da empresa União Transportes Interestadual De Luxo S.A 

(útil) não ter cumprido com a responsabilidade e obrigação de transportar 

o requerente. Código civil: Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se 

obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, 

pessoas ou coisas. Assim, presente está o nexo de causalidade, já que a 

causa do dano alegado está relacionada com o comportamento da 

empresa União Transportes Interestadual De Luxo. De outra feita, não há 

necessidade da produção de prova em relação ao dano moral sofrido pelo 

requerente, uma vez que o simples fato da ocorrência do acidente de 

trânsito, já pressupõe o abalo sofrido pelo agente. No caso do dano in re 

ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a 

ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano. No tocante à 

questão da indenização pelo dano moral, a douta doutrinadora Maria 

Helena Diniz se reporta ao caso, ensinando o seguinte: “A esse respeito é 

preciso esclarecer que o direito não repara a dor, a mágoa, o sofrimento 

ou a angústia, mas apenas aqueles danos que resultarem da privação de 

um bem sobre o qual o lesado teria interesse reconhecido juridicamente. O 

lesado pode pleitear uma indenização pecuniária em razão do dano moral, 

sem pedir um preço para sua dor, mas um lenitivo que atenua, em parte, 

as consequências do prejuízo sofrido, melhorando seu futuro, superando 

o déficit acarretado pelo dano” (In Curso de Direito Civil Brasileiro, p.75). 

Ainda em relação ao dano moral, com a vigência da Carta Magna de 1988, 

conquanto que anteriormente havia divergência doutrinária e 

jurisprudencial, a questão restou sedimentada e definitiva. Consagrou o 

art. 5º, V da CR/88, ao erigi-lo como espécie de reparação, ao lado do 

material e da imagem, não persistindo qualquer dúvida a respeito, sempre 

que haja o ofendido experimentado um constrangimento, uma dor psíquica, 

uma dor física, surge o dever de indenizar. Destarte, comprovada a 

existência do dano, há o dever indeclinável de indenizar, não existindo 

outra solução jurídica senão em fixar o valor dos danos ao talante do 

julgador que, sopesando a questão em seus múltiplos e variados 

aspectos, chega a uma conclusão a respeito do valor provável para 

composição dos prejuízos morais já que, de resto, não há como abalizar 

matematicamente. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 344 e 

487, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inaugural, e CONDENO o requerido ao pagamento de danos 

materiais, que arbitro em R$ 100, 00 (cem reais) e os danos morais em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - 

Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação. Condeno o requerido, ainda, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe o 

preconizado pelo art. 611 da CNGC, e em seguida, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se. Às Providencias. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037057-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCIS PEREIRA DA SILVA (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))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037057-36.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARLOS FRANCIS PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 
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Seguro Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte 

autora. Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014615-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDONIL RODRIGUES DA CONCEICAO (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014615-42.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SANDONIL RODRIGUES DA CONCEICAO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte autora. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033898-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA CONCEICAO (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))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033898-51.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PEDRO PAULO DA CONCEICAO EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de 

cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a satisfação 

do débito, com a concordância da parte autora. Ante o exposto, diante da 

satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro a 

expedição de alvará conforme dados bancários indicados na última 

petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela requerida. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033938-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINA LOPES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033938-67.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCELINA LOPES VIANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002237-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANI ALECRIM DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

B. L. D. A. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002237-54.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

B. L. D. A. B., LEDIANI ALECRIM DE ALMEIDA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se 

vê dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte 

autora. Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019309-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA PATRICIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019309-54.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA PATRICIO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte autora. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 
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de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039682-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDSON HENRIQUE SILVA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039183-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FABIANO LEANDRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040053-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

laudo/avaliação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038694-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ROGERIO DALL AQUA (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 REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037015-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CASTRO DE MELO OAB - MT14529/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luciano André Frizão OAB - MT8340-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 AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036191-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR OAB - MT6389-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LUIZ LOZANO PEREIRA OAB - MT7889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSENI FELIX DA COSTA E SILVA (EXECUTADO)

ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO (EXECUTADO)

AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição de id 29163694, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007805-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROSA SOBRINHO (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: 1049680-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA DE LOURDES MINATO ISER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048372-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048380-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA DA SILVA FELIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048030-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE 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:

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 REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039317-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINETE 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 1REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038752-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA LEAL GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038743-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORLAM FIGUEIREDO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032292-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELINO DA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032869-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUCIANA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031977-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CARDOSO FIGUEREDO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002714-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA COSTA RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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: 1048885-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO VINICIUS ALVES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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 REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039528-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA ALVES NOVAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038688-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA CRISTINA ALVES DE LEAO (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 REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006261-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA - ME - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI OAB - MT26154/O-O (ADVOGADO(A))

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L2S2 CONSTRUTORA E LOCACAO - EIRELI (REU)

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006261-57.2020.8.11.0041. AUTOR(A): M 

DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA - ME - ME REU: L2S2 CONSTRUTORA E 

LOCACAO - EIRELI, AGUAS CUIABÁ S/A Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15(quinze) dias, emendar a petição inicial nos termos do art.99, 

§2º do CPC, devendo juntar aos autos documentos hábeis a comprovar 

sua condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a 

justiça gratuita. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015605-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE CARVALHO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-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), que fica designado o dia 20/04/2020, às 

14:00 hs, no endereço do autor, para os trabalhos periciais, ficando 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da 

referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010476-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA PAES DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-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), que fica designado o dia 01/06/2020, a 

vistoria poderá ocorrer nos horários que compreende das 09:00horas à 

12:00horas e das 13:00horas à 17h:30min, no endereço do autor, para os 

trabalhos periciais, ficando intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007723-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DE AVILA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-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), que fica designado o dia 17/04/2020, às 

14:00 hs, no endereço do autor, para os trabalhos periciais, ficando 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da 

referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001072-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBERMALY PEREIRA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

ÁGUAS CUIABÁ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-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), que fica designado o dia 15/04/2020, às 

14:00 hs, no endereço do autor, para os trabalhos periciais, ficando 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da 

referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031291-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), que fica designado o dia 13/04/2020, às 

14:00 hs, no endereço do autor, para os trabalhos periciais, ficando 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da 

referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021671-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTRAX DISTRIBUIDORA NORTE DE BATERIAS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023015-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALITY - CONSTRUCOES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029372-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010991-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028989-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011921-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000535-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONEL PIO DA SILVA OAB - MT13813/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANNE CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE AVILA (EXECUTADO)

G. A. CAVALCANTE - SEMIJOIAS - ME (EXECUTADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1009884-03.2018.8.11.0041

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:

MPIRES SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

 

intimem-se as partes para manifestarem sobre os documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000324-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para 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: 1023406-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS 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)

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 requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009218-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. M. D. S. (AUTOR(A))

ALICE SANTANA ALVES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031628-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DUARTE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006409-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DA COSTA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013315-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURISTELA MARIA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

CASSIO FELIPE MIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005571-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO CORREIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013281-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DUTRA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029064-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIBERTO NAMORELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014437-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010712-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018157-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007365-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021217-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMARA FERNANDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007684-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE DE LIMA 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:

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1041737-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETTE ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO OAB - MT0015222A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no 

mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042201-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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IONE BARBOSA FECHENER WAKSMAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT14019-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO LEITE (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042554-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE MORAES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no 

mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038711-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS (EXECUTADO)

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA 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.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1046555-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI (REQUERENTE)

SESTRA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA DO TRABALHO 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DA SILVA MELO OAB - RS113500 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no 

mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029517-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos , no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041146-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAYAN SAAVEDRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no 

mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002240-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. V. D. S. R. (AUTOR(A))

MATHEUS ISLI SOUZA DE ARRUDA (AUTOR(A))

LUCAS WALLACE DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488-O (ADVOGADO(A))

JUVELINA BATISTA DE SOUZA FRANCA OAB - 021.892.701-03 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 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: 1034840-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON HENRIQUE ROSA DO AMARAL (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:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026375-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RAYLLAN DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044185-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015342-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEI CRISTIAN GRANZA MILAGRES (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))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009025-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BOLANDIM LOIOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041522-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAINE MENDOZA VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021637-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA GESSICA NUNES 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))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011174-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 
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chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008393-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033932-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAEL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021405-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033613-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CATARINO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021402-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVIANO CONCEICAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016264-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZANIA DA SILVA FILHA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046628-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 
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Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025455-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BUENO MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 19/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006695-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006695-46.2020.8.11.0041. AUTOR: 

BERNARDO VIEIRA DE ALMEIDA REU: BANCO DO BRASIL SA Intime-se a 

parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua 

condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a 

justiça gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041183-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROSSETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041183-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ ROSSETO REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Intime-se o embargado para, querendo, manifestar sobre os 

embargos de declaração (Id. 29147698), 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: 1036380-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACELMA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036380-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIRACELMA PEREIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o Sr. Perito para manifestar-se acerca da 

movimentação Id. 27439962, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

intimem-se as partes para manifestarem em prazo semelhante. CUIABÁ, 

14 de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048424-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO GIORDANO SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1048424-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HUGO GIORDANO SILVA LIMA REU: VANGUARD HOME 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Intime-se o embargado para, 

querendo, manifestar sobre os embargos de declaração (Id. 28480768), 

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: 1032688-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAFE E PROSA ALIMENTOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032688-62.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CAFE E PROSA ALIMENTOS LTDA - ME 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING 

Intime-se o embargado para, querendo, manifestar sobre os embargos de 

declaração (Id. 29201907), 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: 1037434-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CALEBE COSTA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037434-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CALEBE COSTA DA ROCHA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT,14 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030817-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA SANTOS OAB - 941.517.091-34 (REPRESENTANTE)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1030817-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

A. P. A. D. S. REPRESENTANTE: SANDRA PEREIRA SANTOS REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico 

que não houve a perícia médica devido à ausência da parte autora no 

mutirão de conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, entendo 

necessária a produção da prova pericial. Além disso, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Assim, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à 

cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne 

ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual 

caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente 

para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a 

recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da 

cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, 

nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com 

endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 

de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050627-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOBTON JULIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1050627-21.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOBTON JULIO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia médica 

devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 
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empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027425-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027425-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCILEIA FRANCISCA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019536-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ANDRADE SANTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019536-44.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RAFAELA ANDRADE SANTI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BRADESCO I - Intime-se o autor 

para dar prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias. II - Decorrido o prazo 

e permanecendo o autor inerte, intime-a para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 

485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027416-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TELES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027416-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE TELES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia médica 

devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 
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Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016902-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE RAIMUNDO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITO LIVIO CORREA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016902-41.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO JOSE RAIMUNDO FILHO REU: TITO LIVIO CORREA Intimem-se as 

Partes para especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 

15 (quinze) dias, justificando-as, sob pena de indeferimento. Com estas 

providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o 

caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031478-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA (REU)

JABICA BIANCARDINI E SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031478-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FAM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CID IMOVEIS EIRELI - EPP 

REU: CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA, JABICA BIANCARDINI E 

SILVA Intimem-se as autoras para apresentarem impugnação à 

contestação e reconvenção (Id. 28390081 e 28603842), no prazo de 15 

(quinze) dias. 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: 1025062-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS HENRIQUE RODER ESPINDOLA (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: 1025062-55.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATEUS HENRIQUE RODER ESPINDOLA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não 

houve a perícia médica devido à ausência da parte autora no mutirão de 

conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, entendo 

necessária a produção da prova pericial. Além disso, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Assim, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à 

cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne 

ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual 

caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente 

para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a 

recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da 

cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, 

nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com 

endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT,17 

de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030296-18.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MAAS (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030296-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUNIOR MAAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia médica devido à 

ausência da parte autora no mutirão de conciliação, considerando a 

matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção da prova 

pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na relação 

jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039636-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO ALVES GUSMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS OAB - MT10479-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039636-83.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS AURELIO ALVES GUSMAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a 

perícia médica devido à ausência da parte autora no mutirão de 

conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, entendo 

necessária a produção da prova pericial. Além disso, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Assim, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à 

cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne 

ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual 

caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente 

para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a 

recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da 

cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, 

nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com 

endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 

de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038725-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038725-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a 

perícia médica devido à ausência da parte autora no mutirão de 

conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, entendo 

necessária a produção da prova pericial. Além disso, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 
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econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Assim, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à 

cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne 

ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual 

caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente 

para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a 

recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da 

cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, 

nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com 

endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT,17 

de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024970-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA PIMENTEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024970-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELINEIA PIMENTEL DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020734-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALY CAVALCANTE 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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020734-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSALY CAVALCANTE LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 
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já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022527-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FRANCISCO DO OURO (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 DESPACHO Processo: 1022527-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANA FRANCISCO DO OURO REU: SEGURADORA LÍDER Compulsando 

os autos, verifico que não houve a perícia médica devido à ausência da 

parte autora no mutirão de conciliação, considerando a matéria trazida nos 

autos, entendo necessária a produção da prova pericial. Além disso, 

sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente 

devido à cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que 

concerne ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o 

Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba 

suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com 

os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 

0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de 

Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, 

telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela 

ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos porventura 

apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do 

Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do 

acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para 

o desempenho das funções essenciais do membro ou órgão afetado? 

(Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) 

Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou 

redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 

1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, quantia 

razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para perícias 

dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, 

nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. 

Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos 

honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019075-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES HENRIQUE (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019075-38.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIAS GOMES HENRIQUE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Intime-se o Sr. Perito para manifestar-se acerca do movimento Id. 

28399955, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes para 

manifestar-se em prazo semelhante. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008160-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MARIA DAS GRACAS VIDAL DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA OAB - MT2029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008160-27.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: DALVA MARIA DAS GRACAS VIDAL DE FIGUEIREDO 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Considerando o pedido alternativo da parte autora, para a 

entrega do veículo descrito na inicial, a fim de quitar a dívida deixada por 

sua falecida filha, INTIME-SE a requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se expressamente sobre o pleito, diante da notória 

impossibilidade financeira da autora em arcar com o débito. Cumpra-se. 

Após, voltem-me conclusos. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. 

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001646-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NYLCE MEYRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (REU)

Lindolfo Macedo de Castro (REU)

KARINA CAVALCANTE ROCHA (REU)

Mariza Macedo de Castro (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°: 1001646-24.2020.8.11.0041 

Autor: NYLCE MEYRE DA SILVA Réu: Mariza Macedo de Castro e outros 

(3) Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 
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dia 02/06/2020, às 10h -conciliação 7- , a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041418-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041418-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSELI PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A I - Intime-se a autora para dar prosseguimento, no prazo de 5 

(cinco) dias. II - Decorrido o prazo e permanecendo a autora inerte, 

intime-a para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006361-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ENRIQUE MARQUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006361-12.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDO ENRIQUE MARQUES 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 22/06/2020, às 09h15 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. CUIABÁ, 14 de fevereiro 

de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014996-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE FREITAS PEREIRA (REQUERIDO)

CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014996-50.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO REQUERIDO: 

CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA, LUCIANA DE FREITAS 

PEREIRA Em razão da certidão (Id. 27326941), nomeio o Defensor Público 

Estadual para que promova a defesa dos requeridos nos presentes autos, 

bem como acompanhamento do processo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036834-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE RODRIGUES DE JESUS (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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036834-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELE RODRIGUES DE JESUS REU: SEGURADORA LÍDER Compulsando 

os autos, verifico que não houve a perícia médica devido à ausência da 

parte autora no mutirão de conciliação, considerando a matéria trazida nos 

autos, entendo necessária a produção da prova pericial. Além disso, 

sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente 

devido à cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que 

concerne ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o 
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Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba 

suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com 

os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 

0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de 

Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, 

telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela 

ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos porventura 

apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do 

Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do 

acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para 

o desempenho das funções essenciais do membro ou órgão afetado? 

(Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) 

Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou 

redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 

1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, quantia 

razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para perícias 

dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, 

nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. 

Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos 

honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006356-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BELARMINO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006356-87.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALTAIR BELARMINO GONCALVES REU: SEGURADORA LÍDER Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 22/06/2020, às 09h45 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. CUIABÁ, 

14 de fevereiro de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020315-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MARTINS (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 DESPACHO Processo: 1020315-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS MARTINS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Defiro o pedido de Id. 29296718. Concedo o prazo de 10 (dez) 

dias para ser efetuada a comprovação do pagamento. CUIABÁ, 17 de 

fevereiro de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005645-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAKAZU ROUPAS INTIMAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE AGUIAR OAB - SP241861 (ADVOGADO(A))

LARISSA CRIA AGUIAR OAB - SP338209 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA SABRINA ABREU DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005645-19.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: KAKAZU ROUPAS INTIMAS LTDA - EPP REQUERIDO: 

PAMELA SABRINA ABREU DE JESUS Considerando que a autora intimada 

para manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça (Id. 27073506), 

permaneceu inerte consoante certidão de Id. 29234788. Dessa forma, 

devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante independente de 

cumprimento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006352-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO NARDY PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006352-50.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO SERGIO NARDY PIRES REU: SEGURADORA LÍDER Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 22/06/2020, às 10h15 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 
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parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

14 de fevereiro de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019413-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OCLAILTON JUAN 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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019413-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

OCLAILTON JUAN DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011071-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO R M DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011071-12.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: PEDRO R M DE JESUS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Indefiro o pedido Id. 28704962. 

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que o Requerente seja 

localizado. Decorrido o prazo, intime-se a parte para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006307-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUANA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006307-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA LUANA TEIXEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 22/06/2020, 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 
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benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036641-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLECIO SOUZA MARCELINO (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: 1036641-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEOCLECIO SOUZA MARCELINO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038024-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE ALMEIDA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038024-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOELMA DE ALMEIDA MARTINS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022816-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE RONDON DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022816-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOICE RONDON DE ARRUDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, verifico que não houve a 

perícia médica devido à ausência da parte autora no mutirão de 

conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, entendo 

necessária a produção da prova pericial. Além disso, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a inversão probatória, 
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recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Assim, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à 

cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne 

ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual 

caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente 

para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a 

recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da 

cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, 

nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com 

endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 

de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001106-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA THAIS ROCHA FAVERO (REU)

ADMIR BEIRA FAVERO (REU)

LARYSSA THAIS ROCHA FAVERO - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001106-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA REU: 

LARYSSA THAIS ROCHA FAVERO, LARYSSA THAIS ROCHA FAVERO - 

ME, ADMIR BEIRA FAVERO Intime-se o autor para manifestar sobre o 

retorno da Carta Precatória, bem como dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003859-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA BATISTA DAS NACOES EM CRISTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT13002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003859-03.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: IGREJA BATISTA DAS NACOES EM CRISTO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes 

termos: i) Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua condição 

de hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a justiça 

gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1050969-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA DE MORAES & MORAES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENU DO ALIMENTO EIRELI - ME (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o ofício de id. 29332427, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1058052-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANIBAL MOTTA TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o ofício de id. 29333216, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027532-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OAZIR FRANCISCO EL HAGE JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORP LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORIVALDO ORIEL MENDES NOVELLI OAB - SP73347 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027532-30.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

OAZIR FRANCISCO EL HAGE JUNIOR REU: CORP LIGHT INDUSTRIA E 

COMERCIO EIRELI 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. 

1. Impugnação à justiça gratuita A parte requerida impugna a concessão 

da justiça gratuita ao autor, todavia, a insurgência veio acompanhada de 

declaração de imposto de renda dos anos de 2015 a 2017. Instado a se 

manifestar, o autor juntou aos autos a declaração do IR do ano 2018, 

exercício 2019, demonstrando sua hipossuficiência. Assim, rejeito, a 

impugnação ao pedido de justiça gratuita. 2. Decadência A parte requerida 

alega que o autor adquiriu os equipamentos de ginástica de sua academia 

em 21/10/2014 e 30/01/2015, e só propôs a ação em 31/08/2017, quando 

já esgotado o prazo de 90 dias do artigo 26, II, CDC. Ocorre que a relação 

entre as partes não é consumerista, mas sim contratual e regida pelo 

Código Civil, portanto, no caso, o prazo é prescricional e trienal, nos 

termos do artigo 205, §3º do Código Civil. Assim, rejeito a prejudicial de 

mérito de decadência. - Matéria controvertida A discussão nos autos se 
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refere ao suposto defeito nos equipamentos de ginástica adquiridos pelo 

autor da requerida, consistente em ferrugens e barulhos na utilização dos 

mesmos. O autor alega que se trata de defeitos de fábrica dos produtos, 

enquanto a ré aduz se tratar de falta de manutenção nos equipamentos. - 

Distribuição do Ônus da Prova Como mencionado acima, a relação entre 

as partes não é de consumo, uma vez que o autor é proprietário de 

academia, e utiliza os equipamentos para fomentar o seu negócio. Assim, 

afasto a inversão do ônus da prova. Dessa forma, incumbe ao autor 

comprovar o fato constitutivo do seu direito e à ré a existência de fato 

modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. As partes pugnam 

pela produção de prova oral e pericial, a fim de comprovar a existência e 

origem dos alegados defeitos nos equipamentos descritos na inicial. 

Assim, DEFIRO o pedido de realização de perícia técnica para comprovar 

os danos alegados na inicial. Nomeio 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 15 (quinze) dias e, após, manifestem-se as 

partes sobre a proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) dias. Os 

honorários periciais serão rateados entre as partes, conforme determina o 

artigo 95 “caput” do CPC. Juntado o laudo pericial, manifestem-se as 

partes no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020. 

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004437-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MALI NASR (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004437-63.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA REU: MARCIA MALI NASR 

Analisando a petição Id. 29078741, observa-se que, de fato, a decisão 

liminar (Id. 28822841) foi omissa quanto à existência de restrições em 

nome da autora (Ids. 28784768 e 28784769), nos órgãos de proteção ao 

crédito. Com isso, entendo presente o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, já que a manutenção das negativações poderá 

impedir a autora de concluir transações comerciais. A probabilidade do 

direito restou demonstrada, por meio da Promessa de Compra e Venda de 

Unidade Imobiliária (Id. 28785909), e pelo Termo de Recebimento Definitivo 

do Imóvel (Id. 28784766), de cujo teor extrai-se, prima facie, que, apesar 

de receber o imóvel em 13/01/2015, a parte ré não teria cumprido, no 

prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) estipulado na cláusula 8.1.7 do 

ajuste, a sua obrigação de providenciar a escritura e transferência do bem 

compromissado para o seu nome, o que resultou na injusta cobrança e 

negativação do nome da autora em virtude do não pagamento de dívidas 

de IPTU, ITBI, e taxas municipais. Dessa forma, acolho os embargos de 

declaração de ID 19524788, reconhecendo a omissão apontada, para 

reformar a decisão liminar (Id. 28822841) e deferir o pedido de tutela de 

urgência, a fim determinar que, no prazo de 05 (cinco) dias, a requerida (i) 

efetive o pagamento dos débitos de IPTU lançados pela Prefeitura de 

Cuiabá -MT sobre o imóvel objeto do presente processo; (ii) solicite a 

inclusão de seu nome como proprietária do imóvel unidade 901, com 

garagens nº 087/088, D-083, do Edifício Absolutto, nos cadastros 

imobiliários da Prefeitura de Cuiabá-MT, para que os futuros lançamentos 

ocorram em nome da requerida; (iii) promova os atos necessários para 

baixa do protesto em nome da Plaenge, devendo arcar com todas as 

despesas junto ao Cartório de Protestos; e (iv) providencie a escrituração 

e a transferência do imóvel adquirido, apartamento 901, Ed. Absolutto, e 

arque com o recolhimento do ITBI e demais despesas de escrituração e de 

registro. 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. Cumpra-se, no mais, a decisão Id. 

28822841. Intime-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028193-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028193-09.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROSA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. As 

partes são legítimas e estão representadas. Não há questões processuais 

pendentes, posto que já decretada a revelia da requerida sob o ID 

12811944. A controvérsia consiste em saber se o nome da autora foi 

incluído indevidamente no cadastro de inadimplentes por dívida que alega 

desconhecer que tenha sido feita com a requerida. A requerida alegou 

que apesar de encontrar em seus arquivos a contratação da linha 

telefônica pela autora, para colocar fim ao litígio ofertou proposta de 

acordo, que não foi aceita pela autora. Assim, não há controvérsia a ser 

elucidada por provas orais, mormente porque há provas documentais 

suficientes para a análise da matéria. Faculto às partes a juntada de 

outros documentos, caso queiram, no prazo de 15 dias. Juntados, dê-se 

vistas à parte contrária, por 15 dias e, após, voltem-me conclusos para 

sentença, a qual, por sua vez, observará as prioridades dentro das metas 

estabelecidas pelo CNJ. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de fevereiro 

de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033987-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE XAVIER LAURO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FESP - FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(REU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - BA49540-O (ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033987-11.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILDETE XAVIER LAURO REU: UNIMED FESP - FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Trata-se de matéria de fato e de direito,contudo o 

feito encontra-se suficientemente instruído, podendo ser julgado no estado 

em que se encontra. Assim, intimem-se as partes e voltem-me conclusos 

para sentença, que deverá aguardar o prazo de Meta 02. CUIABÁ, 17 de 

fevereiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021117-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STHEPHANI GRACE DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021117-65.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

STHEPHANI GRACE DE OLIVEIRA E SILVA REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Trata-se de matéria de fato e de 

direito, contudo o feito está suficientemente instruído, comportando o 

julgamento no estado em que se encontra. Assim, indefiro o pedido de 

produção de provas. Intimem-se e voltem-me conclusos para sentença. 

CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001523-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANNE DE JESUS BARBARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024-O (ADVOGADO(A))

ISABELA CORTESE DE OLIVEIRA OAB - MT21157/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANE LOPES FURTADO (REU)

ELISABETE MOTA TODA (REU)

MARCIO HENRIQUE MOTA TODA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001523-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NAYANNE DE JESUS BARBARA REU: ELISABETE MOTA TODA, MARCIO 

HENRIQUE MOTA TODA, RAIANE LOPES FURTADO Desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento neste processo, que foi 

contestado por negação geral. Assim, indefiro o pedido de produção de 

provas orais. Intimem-se e voltem-me conclusos para sentença, que 

deverá respeitar o prazo da Meta 02. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. 

Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027793-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA OAB - SP19993 (ADVOGADO(A))

MARIANA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT18797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS SANTOS OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027793-92.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REU: 

VINICIUS SANTOS OLIVEIRA Trata-se de matéria de fato e de direito, 

contudo o feito está devidamente instruído, comportando o julgamento no 

estado em que se encontra. Assim, intimem-se as partes e voltem-me 

conclusos para sentença, que deverá observar o prazo da Meta 02. 

CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006079-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006079-08.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANUZA SILVA SOUSA REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte 

requerida em ID 21287145, alegando a existência de contradição na 

decisão de ID 21081934. 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 foi intimado, e 

apresentou manifestação, conforme verifica em ID 21792837. 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 à ausência do mesmo 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 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 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, 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 

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 
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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, 14 de fevereiro de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029118-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LUAN DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029118-34.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PABLO LUAN DE ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Pablo Luan de Almeida contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 21/04/2019, 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, falta de interesse 

processual e inépcia da inicial, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

27326562), 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 21/04/2019. 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 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. II – 

Inépcia da Inicial - Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar arguida 

referente a ausência 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 21390428) e o laudo pericial (ID 27326562). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Considerando o laudo pericial acostado consigna que 

a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura crânio-facial com repercussão avaliada em 10% (dez por cento) 

encontrando-se o valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta 

reais), e invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo com 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontra-se o valor 

de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), totalizando o montante de R$ 3.037,50 (três mil 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$ 3.037,50 (três mil 

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 

(21/04/2019). 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
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004153-89.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALBERTO SINVAL DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Alberto Sinval da Silva contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 
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acidente de trânsito ocorrido em 03/11/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de 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 27907721), 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 03/11/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do 

mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 17678763) e o laudo pericial (ID 

27907721). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos PUNHOS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu punho direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (03/11/2018). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017645-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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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: 1017645-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CICERO ALVES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Cícero Alves da Silva 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 

23/03/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade 

do polo ativo, 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 26434499), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 23/03/2019. 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 
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valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 

21255233 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 19646760) e o laudo pericial 

(ID 26434499). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos TORNOZELOS o percentual incidente é 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu tornozelo direito é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(23/03/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1058115-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1058115-27.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Verifica-se que o 

autor apesar de devidamente intimado para emendar a inicial e, assim, 

comprovar sua condição de econômica e financeira, deixou transcorrer o 

prazo in albis, consoante certidão de Id. 29315085. Nesse contexto, 

preleciona o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil 

que em caso de não ser cumprida a diligência, a inicial deve ser indeferida. 

Por sua vez, o artigo 320 do CPC determina, que “a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. Tal 

requisito não foi obedecido, no presente caso, impondo-se o indeferimento 

da inicial, sem resolver o mérito. Posto isso, INDEFIRO a inicial com 

fundamento no parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil 

e via de consequência, DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolver 

o mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044755-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIA LEITE FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044755-25.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIDIA LEITE FERREIRA LEMES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Elidia Leite Ferreira Lemes 

contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 24/02/2019, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de 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 26337162), 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 24/02/2019. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 
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desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 

necessidade de adequação do valor da causa Com relação a preliminar de 

adequação do valor da causa na presente demanda, não merece guarida 

a pretensão da parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído 

pelo autor na inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua 

eventual sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do 

mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 24667804) e o laudo pericial (ID 

26337162). 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 do pé direito com 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se o 

valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), e invalidez permanente parcial incompleta do membro superior 

esquerdo com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) 

encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), totalizando o montante de R$ 8.775,00 (oito mil 

setecentos 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$ 8.775,00 (oito mil setecentos 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 (24/02/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º 

e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045516-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ARRUDA DE AQUINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045516-56.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WANDERSON ARRUDA DE AQUINO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por WANDERSON ARRUDA 

DE AQUINO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 8.456,90 

(oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), no Id. 

28750687. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 29250294). 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. 29250294. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012827-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEAO EXPEDITO CHAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012827-56.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SIMEAO EXPEDITO CHAGA REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

Simeão Expedito Chaga contra Seguradora Lider, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 12/07/2018, 

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, 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 indenização. Realização de 

avaliação médica (ID 26628371), 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 12/07/2018. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - 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 
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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 18996862) e o laudo pericial (ID 26628371). 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 esquerdo é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(12/07/2018). 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005793-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MIRANDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005793-30.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELIAS MIRANDA DOS SANTOS EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de 

sentença movida por ELIAS MIRANDA DOS SANTOS em face da 

SEGURADORA LÍDER. Analisando os autos verifica-se que a executada 

cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste 

no valor de R$ 4768,72 (quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e 

sessenta e dois centavos), no Id. 29157863. A exequente concordou com 

o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do 

feito (Id.29202129). 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. 29202129. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025744-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ANHAIA ARAGAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025744-10.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONALDO ANHAIA ARAGAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Ronaldo Anhaia Aragão contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 22/05/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

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 27108463), sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 22/05/2019. 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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 68 de 248



Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 20914436) e o laudo pericial 

(ID 27108463). 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 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(22/05/2019). 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: 1038791-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANICE MARIA DOS SANTOS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038791-22.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILVANICE MARIA DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por GILVANICE MARIA 

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$ 7.399,89 (sete mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e 

nove centavos), no Id. 29042964. A exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

29207569). 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. 29207569. 

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: 1027642-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027642-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Damião Miguel dos Santos 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 10/02/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, 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 

27211020), 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 10/02/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 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 os 

documentos pessoais do requerente, que consta o 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 
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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 21178589) e o laudo pericial (ID 

27211020). 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 esquerdo é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(10/02/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042227-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAISA MARILAINE GUERREIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042227-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAISA MARILAINE GUERREIRO DE SOUZA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Thaisa Marilaine Guerreira de Souza 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 22/07/2019, 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, 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 26376954), 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 22/07/2019. 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 – 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 24276180, 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. IV – 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 24276180, no qual consta a informação de que 

o mesmo recebe aproximadamente o valor de R$ 998,00 (novecentos e 

noventa e oito reais), demonstrando uma situação de incapacidade 
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financeira. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do 

mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Certidão de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 24276149) e o laudo pericial (ID 

26376954). 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 PÉS o percentual incidente é de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu 

pé direito é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), encontra-se o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (22/07/2019). 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: 1006409-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DA COSTA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1006409-05.2019.8.11.0041 AUTOR: 

GRACIELE DA COSTA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 29309679 Ante o 

exposto, diante da quitação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 

de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036178-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY VICENTE DE MAGALHAES AMARAL (AUTOR(A))

A. C. S. V. (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

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1036178-92.2018.8.11.0041 AUTOR: A. C. S. 

V. e outros REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase 

de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a expedição de 

alvará na conta indicada em Id. 27951125 . Ante o exposto, diante da 

quitação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039509-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONOR DA SILVA MOURA (REU)

DARCILIA DA SILVA MOURA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1039509-82.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 11/03/2019 às 11:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 4 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036181-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC CARDOSO DOS SANTOS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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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. 1036181-47.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte AUTORA para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2020. RUBIA 

GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038365-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDINEI MARQUES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038365-73.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagaemento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2020. RUBIA 

GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044973-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LUCIANO DE SOUZA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044973-87.2018.8.11.0041 CERTIDÃO Certifico que, 

em que pese no despacho de ID: 17303457 tenha constado o horário da 

audiência como sendo às 19h56 do dia 24/04/2019, o horário correto a ser 

realizada a audiência de conciliação é às 10h56 do dia 24/04/2019. LYGIA 

MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015823-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015823-95.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2020. RUBIA 

GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059538-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1059538-22.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 16 de fevereiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032836-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACLEMILSON FOGACA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032836-73.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para manifestarem sobre o laudo pericial juntado aos autos, no 

prazo de 15 (cinco) dias. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. RUBIA 

GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005523-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO BOIKO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005523-69.2020.8.11.0041 DESPACHO O autor 

requer a reapreciação do pedido liminar, ao argumento de que conseguiu 

documento novo comprovando que o Setor de Neurologia da ré dispensa 

atendimento de 40 minutos, sendo que necessita de 02 (duas) horas 

diárias. Da análise dos autos, verifico que o pedido de tutela de urgência 

foi indeferido em virtude da ausência de demonstração de que a 

profissional indicada pelo autor é a única com competência e 

disponibilidade para atendê-lo, bem como por inexistir demonstração de 

que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado útil do 

processo, haja vista que o autor está sendo assistido pela ré com 

sessões de fisioterapia e fonoterapia. À par destas considerações, 

mantenho a decisão constante do Id 29077169. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023460-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONDA MERCANTIL POLLUX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. H. FEITOSA CABELEIREIROS - ME (REU)

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° 1023460-97.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que a presente ação foi ajuizada em julho de 2017 e até a 

presente data não houve êxito na citação da ré, visando que este feito 

tenha duração razoável e competindo as partes empreender esforços 

para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, 

deixo de designar a audiência de conciliação. Consigno que a promoção 

de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo 

juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo pedido das 

partes. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, CITE-SE a RÉ, no endereço indicado pela autora na petição de id. 

19625743, para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com 

termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da 

peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005949-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CRUZ SANTANA (REQUERENTE)

GEOVANE CORREIA VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

TRANS BARBIERI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005949-81.2020.8.11.0041 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, 17 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058281-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058281-59.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia: 02/06/2020 Sala: Conciliação 6 Horário: 08:00, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030531-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030531-82.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061487-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON MIKAEL DE SOUZA GORGETE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-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 Processo n° 1061487-81.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro 

emenda da inicial, com a juntada de novos documentos. Cumpra-se a 

decisão de Id. 27824894. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036463-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON MARCOS VITORIO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036463-22.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que o médico perito Marcos Benedito Gabriel, 

designou perícia para o dia 17/03/2020 ás 16 horas, a ser realizado no 

Hospital Sotrauma, no endereço Rua Dom Aquino, n° 355, Bairro Centro, 

Fone (65) 3624-9211. Sendo assim, nos termos do artigo 482, IV da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação ás partes para 

comparecerem na perícia designada. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. 

JOAO MARCIO CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1040039-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ZANATO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040039-52.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024753-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024753-34.2019.8.11.0041 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 impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026654-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY DE SOUSA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026654-37.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020735-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTIAGO ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020735-04.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, intimado, o autor 

não colacionou nenhum documento que comprove que o valor por ele 

percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

considerando que o autor não colacionou aos autos prova convincente de 
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sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

Entretanto, oportunizo ao autor o parcelamento das custas judiciais, 

conforme previsto no art. 98, §8° do CPC/15. Assim, poderá o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas iniciais, em 03 

parcelas iguais e sucessivas. Remeta-se o e-mail a Central de 

Arrecadação para averbação da presente decisão e liberação das guias a 

serem recolhidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo o autor 

adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou informado o 

pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1053877-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALIA S FERREIRA - ME (EXECUTADO)

ROSALIA SAMPAIO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1053877-62.2019.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

execução de título extrajudicial em que foi determinada a citação da 

devedora para pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias, porém, 

referida ordem não chegou a ser cumprida por ausência de pagamento da 

diligência, sendo que, intimado, o exequente requereu a citação postal. Na 

petição constante do Id 29139019, o exequente noticia que a executada 

possui inúmeros débitos não quitados, apresentando extratos do Serasa 

tanto em nome da executada, quanto de sua proprietária (pessoa física). 

Informa, ainda, que o comércio foi vendido para terceiro, restando parte do 

pagamento a ser efetivado. Ao argumento de que a executada está 

insolvente, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a 

penhora de créditos, intimando a empresa compradora do comércio 

executado, Willian Rosa Lima de Jesus EIRELI, para efetuar o depósito 

judicial do valor de R$ 7.551,20. É o necessário. Sobre o assunto em 

questão, sigo firme entendimento no sentido de ser precoce o arresto de 

bens do devedor antes da citação, haja vista que, decorrido o prazo de 03 

(três) dias, concedido para o voluntário pagamento do débito, tal medida 

poderá ser realizada. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também 

entende desta forma, inclusive já tendo confirmado decisão proferida por 

este Juízo. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TUTELA 

DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ARRESTO DE BENS DOS EXECUTADOS - 

RISCO DE DANO IMEDIATO NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE 

REQUISITO ELENCADO NO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. É descabido o deferimento de tutela de urgência para 

determinar o arresto de bens dos executados antes da citação e 

oportunizar-lhes o pagamento voluntário se não há prova satisfatória de 

que praticaram algum ato tendente ao ocultamento ou dilapidação 

patrimonial.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009363-84.2018.8.11.0000. 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO. Julgado em 13/02/2019. Negritei) “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO – REQUISITOS DA TUTELA 

INDEMONSTRADOS – PAGAMENTO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA 

EXECUTADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA HIGIDEZ DO TÍTULO 

EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - O juiz 

poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito 

pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, 

registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra 

medida idônea equivalente .II - No caso específico da Cautelar de Arresto, 

a probabilidade do direito, será identificada quando houver prova literal da 

dívida líquida e certa e o perigo de dano, quando comprovado que o 

devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da 

obrigação ou caia em insolvência. III - Apesar do remanescente da dívida 

ainda persistir, mostra-se temerária qualquer decisão no sentido de 

desapossar os agravantes de vultosa quantia de produtos agrícolas, sem 

que seja oportunizado o contraditório e melhor examinada a questão, na 

origem, somando-se a isso, o próprio valor efetivamente pago em favor da 

credora, ora agravada.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO ONLINE ANTES DA 

CITAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

QUALQUER ATO VISANDO A CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora venha se admitindo a 

realização de arresto prévio ou online quando não encontra o executado 

para citação, no presente caso sequer foi demonstrada qualquer tentativa 

de citação, o que inviabiliza o pedido.” (AI 175262/2015, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, 

Publicado no DJE 12/04/2016) À par destas considerações, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Dê-se prosseguimento à execução. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001501-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001501-65.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP REQUERIDO: ZEON 

REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA, ITAU UNIBANCO S/A 

Considerando os fatos expostos na petição constante do Id 28447148, 

bem como os documentos juntados, estendo os efeitos da tutela provisória 

de urgência anteriormente concedida e, com fundamento nos arts. 294 c/c 

art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, DETERMINO a expedição de 

ofício aos órgãos de proteção ao crédito - SPC e SERASA - para exclusão 

do nome da empresa autora dos seus respectivos bancos de dados, em 

razão da dívida discutida nestes autos. Cumpra-se com urgência. No mais, 

dê-se prosseguimento ao feito com a citação e intimação da parte ré. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006456-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONCIO MENDES DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1006456-42.2020.8.11.0041 DECISÃO 

Ildefoncio Mendes de Souza propôs ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais em desfavor de Telefônica Brasil S/A, 

ambos qualificados. Relata o autor que deixou a casa em que morava de 

aluguel em Campo Grande/MS e mudou-se para Cuiabá/MT, residindo na 

Rua São Paulo, n. 02, Quadra 103, Bairro CPA II. Assim que chegou em 

Cuiabá, contratou um Plano Controle com a empresa ré onde usa um 

terminal telefônico com o número (65) 99687-2025. Atualmente, se 

encontra domiciliado na Rua 19, n. 17, Bairro Jardim Florianópolis. Afirma 

ter sido surpreendido com a recusa do banco em lhe fornecer um cartão 

de crédito, ao argumento de que em seu nome consta restrição de crédito 

junto ao SPC e Serasa. Ao buscar por informações, descobriu que a 

negativação é em razão do inadimplemento de faturas de internet fixa 

contratada em seu nome perante a ré, instalada na Rua 27, Bela Vista, em 

Cuiabá. Sustenta desconhecer o endereço em que a internet fixa está 

instalada, bem como que nunca a contratou, sendo que sua relação 

jurídica com a ré é somente com relação ao Plano Controle. Diante do 

exposto, requer a concessão de liminar para determinar que a ré retire 

seu nome do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/Serasa), sob pena de multa cominatória no valor de R$ 100,00 por 
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dia de descumprimento. É o relatório. Decido. A pretensão almejada pelo 

autor diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em 

caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Nesta análise de cognição sumária, verifica-se a possibilidade 

da concessão da tutela provisória de urgência requerida, eis que 

presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo 

de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que diz: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” In casu, o autor apresenta os contratos de 

alugueis demonstrando os endereços que residiu e atualmente reside 

nesta cidade de Cuiabá, bem como extrato do Serasa comprovando a 

negativação de seu nome, inserida por determinação da ré. Também resta 

demonstrada a relação jurídica do autor com a ré em relação ao Plano 

Controle cuja contratação reconhece. Assim, estando o débito sendo 

judicialmente discutido em sua integralidade, merece acolhimento a 

pretensão de exclusão da negativação. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – 

PROTESTO – EXCLUSÃO DE NOME DO BANCO DE DADOS SERASA/SPC 

– POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Estando em discussão a 

existência do débito em sua integralidade não se pode exigir da parte 

autora, ora agravante, a produção de prova negativa, merecendo amparo 

a sua pretensão, de ter seu nome excluído dos bancos de dados.” (AI 

131450/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 

16/12/2016) Importante registrar que a medida é reversível a qualquer 

tempo. Posto isto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida 

para determinar que a ré EXCLUA o nome do autor dos bancos de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito em virtude da dívida ora discutida, até o 

deslinde da demanda. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 08/06/2020 às 08:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. 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. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor (art. 98, 

CPC). Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006603-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ARAUJO MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006603-68.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano 

moral com pedido liminar de obrigação de fazer proposta por Thais Araujo 

Macedo contra a ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

Em síntese, sustenta a autora que está sendo cobrada indevidamente pela 

concessionária ré, eis que esta emitiu faturas com vencimento para janeiro 

e fevereiro de 2020 nos valores injustificados de R$ 1.772,76 e R$ 865,07. 

Sustenta que as quantias cobradas não condizem com a sua realidade, 

eis está em desacordo com o consumo da unidade consumidora. Diante 

disso, postula a concessão de antecipação de tutela para determinar que 

a ré suspenda as cobranças discutidas, bem como das faturas que 

ocasionalmente venham em valores superiores ao habitual, se abstendo 

de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel e de promover 

a negativação do nome da autora em razão dos débitos discutidos nos 

autos, sob pena de aplicação de multa. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Concedo à autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. A tutela almejada pela autora é regulada pelo art. 294 do CPC/15, 

que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a pretensão almejada pela autora, de acordo com a 

nova sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória 

de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que, segundo a autora, 

não são exigíveis as faturas referente ao meses de janeiro e fevereiro de 

2020 nos valores injustificados de R$ 1.772,76 e R$ 865,07, eis que o 

aumento registrado é injustificado. A autora pode discutir em juízo as 

faturas em questão que, segundo ela, não reflete a realidade de seu 

consumo, máxime se depositar em juízo o valor incontroverso. O perigo de 

dano é evidente, haja vista que a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica em seu imóvel irá lhe causar diversos transtornos, eis que se trata 

de um serviço de cunho essencial. Insta consignar, ainda, que o serviço 

de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial e deve ser 

prestado pelas concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, 

nos termos do disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: 

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” Assim, oportunizo à autora 

que consigne em juízo em parcela única a quantia incontroversa referente 

ao consumo equivalente a 380Kwh, conforme apontado na inicial como 

média. Quanto ao pedido de abstenção de inclusão do nome da autora nos 

órgãos de restrição creditícia, o perigo de dano é evidente, haja vista que 

a negativação do nome das pessoas de forma indevida geram abalo 

financeiro, prejudicando as relações comerciais e imagem. Registro que a 
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medida é reversível a qualquer tempo, sendo que o deferimento da tutela 

provisória será condicionado à consignação do valor incontroverso das 

faturas discutidas. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e 

sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino que a ré suspenda as cobranças discutidas 

nos autos e se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica para a unidade consumidora da autora em razão dos 

débitos discutidos, bem como de promover a negativação de seu nome. 

CONDICIONO o cumprimento da liminar concedida ao depósito judicial da 

quantia incontroversa para os meses das faturas em aberto. Nos termos 

do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

09/06/2020 às 08:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a autora 

para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e 

intime-se o réu para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006539-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA OAB - 551.621.501-34 (REPRESENTANTE)

E. D. O. F. OAB - 061.861.021-90 (REPRESENTANTE)

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027052-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA COSTA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010192-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIENE REGINA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão de Decurso de Prazo Certifico que a ilustre perita 

designou nova data para realização da perícia para o dia 14/04/2020 às 14 

horas, no seguinte endereço: Rua F 12 s/nº Jardim Fortaleza. Os telefones 

para contato são: 98112-6678 ou 3617-1638. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 

2020. YOULES ORMOND SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA 

CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003751-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO ROSENDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 17 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: 1010386-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO COSTA BONAFE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

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: 1009181-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL APARECIDO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 17 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: 1030728-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGISLAINE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

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: 1012378-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO DE SOUSA CARDOSO (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))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032984-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MARTINS FAVARETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT18220-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER PATRIK DE ALMEIDA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036574-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO GETULIO VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON BICALHO DO CARMO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017949-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONILHA MIGUELINA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1033810-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MUSSONI ORTOLAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEITE & MACIEL LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT6469-O (ADVOGADO(A))

DANILO CESAR DE ALMEIDA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Certidão Certifico que foi efetuada a liberação do veículo objeto 

da presente lide via sistema Renajud, conforme comprovante em anexo. 

CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. YOULES ORMOND SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015844-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & MACIEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO CESAR DE ALMEIDA FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT6469-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão Certifico que foi efetuada a liberação do veículo objeto 

da presente lide via sistema Renajud, conforme comprovante em anexo. 

CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. YOULES ORMOND SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014793-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MUSSONI ORTOLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419-O (ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (REQUERIDO)

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (REQUERIDO)

THAYS FERNANDA DALAVALLE (REQUERIDO)

 

Certifico que encaminhei o ofício à 1ª vara cível da comarca de Rio 

Verde-GO para a confecção de AR e o envio ao setor de expedientes 

para postagem.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031868-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRECOL VILELA REPRESENTACOES COMERCIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039066-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos ... ANTONIO FRANCISCO BEZERRA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, sofreu um acidente 

automobilístico no dia 12.8.2018 que lhe ocasionou lesões permanentes, 

conforme inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à 

indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 

11.482/2007. Pugna pela aplicação da teoria da dinamização do ônus da 

aprova (art. 373, § 1º, CPC). Requer o processamento da ação para, ao 

final, condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

requerida. Em contestação, argui, em preliminar, a necessidade de 

alteração do polo passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como inépcia da inicial por 

ausência de boletim de ocorrência policial. Quanto ao mérito, que os 

documentos trazidos com a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo 

de causalidade entre o acidente e as noticiadas lesões. Afirma não se 

aplicar aqui as normas consumeristas e que cabe a parte autora o ônus 

da prova Argumenta que, caso seja procedente o pedido, a indenização 

deverá ocorrer proporcionalmente, de acordo com a extensão da lesão, 

nos termos da Súmula 474 do STJ, após realização de perícia técnica 

judicial. Em impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou os 

termos da exordial, bem como requereu a condenação da parte ré como 

litigante de má-fé, uma vez que alega inexistência de requerimento 

administrado mesmo existindo tal prova nos autos, A audiência de 

conciliação resultou inexitosa e as partes saíram intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual que atestou a incapacidade parcial incompleta da parte autora, 

diagnosticada com lesão no 5º dedo da mão, quantificada em 75% 

(setenta e cinco por cento). É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, analisar as preliminares arguidas 

na peça de defesa. Assinale-se, quanto à primeira – alteração do polo 

passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A –, que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o 

beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

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 
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03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda e 

última preliminar – inépcia da petição inicial por ausência de boletim de 

ocorrência policial – cumpre salientar que o referido documento não é 

imprescindível para o ajuizamento da ação, assim se conferindo do aresto 

a seguir transcrito: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, apesar de não ser condição para o 

ajuizamento da ação a juntada de boletim de ocorrência policial, ao 

contrário do afirmado, tal documento foi anexado nos autos (Id 16424010), 

e, além do mais, outros documentos também foram anexados 

demonstrando que a parte autora se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no boletim de ocorrência, 

constatando-se as lesões sofridas. Assim, AFASTO as preliminares. 

Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de 

contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial, em certidão de 

ocorrência emitido pelo SAMU, em laudos e prontuários médicos, ao 

contrário do afirmado pela ré, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos 

danos sofridos pela parte autora no acidente ocorrido no dia 12.9.2018, 

cumprindo ressaltar que a perícia judicial realizada constatou a existência 

de lesões no 5º dedo da mão, quantificadas em 75% (setenta e cinco por 

cento – Id 20362329). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial da parte autora decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se 

passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão, 

corresponde a 10% (dez por cento). Logo, considerando que as lesões 

no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 75% (setenta e 

cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 70% de 25% do 

valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.012,50 (mil e doze reais e 

cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos 

formulados por Antonio Francisco Bezerra na Ação de Cobrança de 
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Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 1.012,50 (mil e doze 

reais e cinquenta centavos), que corresponde ao percentual de 7,5% do 

valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei 

n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno também a parte ré ao pagamento das custas processuais. No 

que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de 

decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, para os 

devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. R.I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004386-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIZA MARIA COELHO CAVALCANTE (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011853-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON SANTOS CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (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))

 

Vistos ... JACKSON SANTOS CAVALCANTE, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 25.7.2018 

sofreu um acidente automobilístico que lhe ocasionou lesões em seu 

ombro, clavícula e joelho, incapacitando-o permanentemente para o 

desempenho de suas habituais funções, conforme atesta os inclusos 

documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Pugna pela aplicação 

da teoria da dinamização do ônus da prova, nos termos do § 1º, do art. 

373, do Código de Processo Civil. Requer o processamento da ação para, 

ao final, condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

requerida. Em contestação, a parte ré sustenta, preliminarmente, sua 

ilegitimidade, requerendo seja alterado o polo passivo para inclusão da 

empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, da falta 

de interesse de agir, decorrente da ausência de pedido administrativo 

válido, requisito indispensável para o ajuizamento da ação, ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora e, por fim, 

impugnação ao valor da causa. Quanto ao mérito, diz que os documentos 

trazidos com a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de 

causalidade entre o acidente e as noticiadas lesões, enfatizando que o 

boletim de ocorrência policial mostra-se incompleto, não narrando 

adequadamente os fatos e que, além do mais, foram anexados 

documentos médicos assinados anteriormente ao acidente, bem como 

retratando atendimento em data anterior ao sinistro, não havendo, assim, 

prova conclusiva de que as lesões decorrentes do sinistro em 25.7.2018. 

Mostra-se contrária à inversão do ônus da prova e que, caso seja 

procedente o pedido, a indenização deverá ocorrer proporcionalmente, de 

acordo com a extensão da lesão, nos termos da Súmula 474 do STJ, após 

realização de perícia técnica judicial. Em impugnação à contestação, a 

parte autora ratifica os termos da exordial e pugna pela condenação da 

parte ré como litigante de má-fé. A audiência de conciliação resultou 

inexitosa e as partes saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual que atestou a 

incapacidade parcial incompleta da parte autora em sua estrutura pélvica, 

quantificada em 50% (cinquenta por cento), bem como em membro 

superior esquerdo, também quantificada em 50% (cinquenta por cento). É 

o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o 

mérito, a análise da impugnação ao valor da causa, bem como das 

preliminares arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto à 

impugnação ao valor da causa, que, diante da presunção que milita em 

favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º, CPC), compete à parte que 

impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário 

da gratuidade, tendo sido este o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO – 

IMPUGNAÇÃO – REVOGAÇÃO – NÃO CABIMENTO. – A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça (CPC, art. 98) – Havendo impugnação ao 

pedido de gratuidade de justiça, cabe ao impugnante provar que o 

impugnado reúne condições financeiras para arcar com o pagamento de 

custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.” 

(TJMG – AC 10433130257408001 – DJe 26.9.2019 – destaquei). No caso 

em apreço, a parte impugnante apenas se insurge contra o deferimento da 

gratuidade da justiça, mas não anexa nos autos qualquer documento que 

infirmem as provas trazidas com a inicial de que a par te impugnada 

exerce a profissão de motorista e aufere R$ 1.908,23 (mil, novecentos e 

oito reais e vinte e três centavos), ônus que lhe competia. Logo, à míngua 

de prova contrária, mantenho a gratuidade. Quanto à primeira preliminar – 

alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A –, que tal pretensão não merece acolhimento porque 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor 

lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 
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25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda 

preliminar – ausência de comprovante de residência em nome da autora – 

cumpre salientar que de acordo com a Súmula 540, do STJ “na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre 

os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do 

réu”. Assim, considerando que o endereço da seguradora é em Cuiabá, 

ainda que o comprovante juntado com a inicial esteja em nome de terceiro, 

isso por si só não apresentar qualquer irregularidade, tampouco afasta a 

competência deste juízo para processar o feito. Respeitante à terceira e 

última preliminar – ausência de interesse de agir por falta de requerimento 

administrativo –, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVL. DPVAT. NECESSIDADE DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE 

DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO 

PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições 

para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre 

acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após 

o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, ao contrário do afirmado pela parte ré, a 

parte autora anexou aos autos cópia do requerimento administrativo de 

benefício do seguro obrigatório e, além do mais, a ação foi regularmente 

contestada, o que supre eventual ausência de exaurimento da via 

administrativa, sendo importante salientar que o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de decisão administrativa por suposta ausência dos documentos 

indispensáveis não enseja a extinção do processo por falta de interesse 

de agir. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 
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que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao argumento da requerida de que o boletim de 

ocorrência elaborado pela autoridade policial mostra-se incompleto, 

assinale-se que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é 

dispensável a apresentação do referido documento quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstram o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída 

com documentos que demonstram que o autor se submeteu a atendimento 

médico exatamente no dia do sinistro anunciado no boletim de ocorrência, 

constatando-se as lesões sofridas, sendo, portanto, desprezível o fato de 

o referido documento apresentar-se sem as informações devidas. Os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial, em laudos e prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela 

parte ré, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pela 

parte autora no acidente ocorrido no dia 25.7.2018, cumprindo ressaltar 

quanto a alegada assinatura do documento médico em data anterior ao 

acidente (23.7.2018 – p. 96), bem como documento retratando atendimento 

em data anterior ao sinistro (p. 97), que tais datas foram mencionadas 

equivocadamente, isso se aferindo dos demais documentos médicos e 

outros elementos de prova trazidos para o processo. Ademais, a perícia 

judicial realizada constatou a existência de lesões em estrutura pélvica, 

quantificada em 50%, bem como em membro superior esquerdo, também 

quantificada em 50% (Id 25442209). Nesse contexto, estando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte autora decorre de acidente de trânsito ocorrido no dia 25.7.2018, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, lesões de órgãos e estruturas 

crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos etc... 

corresponde a 100% (cem por cento). Logo, considerando que as lesões 

no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 50% (cinquenta 

por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 100% de 50% do 

valor total da cobertura, que resulta em R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos 

e cinquenta reais). Quanto à lesão em membro superior esquerdo, de 

acordo com a referida tabela, a perda anatômica e/ou funcional completa 

de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos, corresponde a 

70% (setenta por cento). Logo, considerando que as lesões são parciais 

e, portanto, quantificadas em 50% (cinquenta por cento), revela-se justa a 

fixação de 70% de 50% do valor total da cobertura, no importe de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), totalizando, assim, 

R$ 11.475,00 (onze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). 

Ressalte-se, por fim, quanto ao pleito de condenação da parte ré como 

litigante de má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar que inexistiu 

processo administrativo, mesmo diante da robusta prova carreada aos 

autos do exaurimento da via administrativa, cumpre anotar que, realmente, 

a inicial veio instruída com documento que demonstra a protocolização de 

requerimento administrativo endereçado ao Presidente da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Contudo, a seguradora, em 

sua peça de defesa, apesar de reconhecer a protocolização do 

requerimento administrativo, diz que o processo não foi decidido porque 

não foram juntados os documentos indispensáveis ao pagamento do 

seguro. Vê-se, do exposto, que a empresa requerida não negou a 

protocolização do pedido administrativo, apenas esclareceu que tal pedido 

não chegou a ser processado por ausência dos documentos necessários 

exigidos para a regulação administrativa do sinistro, não caracterizando, 

assim, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de 

Processo Civil, até porque a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, requer a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada, uma vez que a empresa 

requerida reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que 

o pleito só não se consolidou por conta da ausência de documentos 

essenciais. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a 

jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 
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em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por 

Jackson Santos Cavalcante na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-lo 

ao pagamento do valor de 11.475,00 (onze mil, quatrocentos e setenta e 

cinco reais), que corresponde, respectivamente, aos percentuais de 50% 

e 35% do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 

Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais 

e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

apresentação das contrarrazões, à instância superior para os devidos 

fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. R.I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029290-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX OAB - MT11158-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT6668-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

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: 1018535-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO PONTAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALKIRIA ALVES MARTINS (REU)

A.D.G. SALVADOR - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

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: 1033650-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1026887-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RAMOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JOAO ADENA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-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, 17 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: 1049156-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P.F.CORREA DA COSTA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NV COMERCIO E SERVICOS LTDA (REU)

NV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CHAOUKI ASSI OAB - SP262296 (ADVOGADO(A))

 

Visto. Intime-se a parte autora para se pronunciar sobre as manifestações 

da ré.

Intimação Classe: CNJ-97 DISCRIMINATÓRIA

Processo Número: 1036429-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SANTOS ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO PEREIRA DE MOURA OAB - MT10788-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

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: 1027261-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)
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FERNANDES FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

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: 1039491-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010335-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EDESIO DE AMORIM (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005141-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MAMEDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se a parte requerida para, em 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre o laudo assistencial Id. 22611306, nos termos do art. 

437, § 1º, do CPC. Após, ouvida a parte autora sobre a manifestação ou 

decorrido em branco o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006693-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIS PIRES - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F.M. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, A parte autora, na peça primeira, pleiteia a gratuidade da justiça. 

Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e o honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Todavia, consoante 

Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa 

jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais.” (sem destaque no original). O 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar a matéria, tem 

compreendido que o benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa 

jurídica somente pode ser concedido diante da comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, in 

verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DA REAL DIFICULDADE FINANCEIRA - INOCORRÊNCIA - 

DECISÃO SINGULAR MANTIDA - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO 

DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão de indeferimento da justiça 

gratuita quando a parte não traz argumentos novos que convencem o 

julgador pela reforma da decisão, sobretudo quando a falta de prova 

sobre a real necessidade para concessão do benefício perseguido se 

mantém. "O benefício da assistência judiciária gratuita somente pode ser 

concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins 

lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as 

despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas 

atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015.) 3. O recurso 

especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento 

do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). (...) 4. (...)” 

(AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016).” (AI 

122978/2016, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara 

Cível, j. 24.1.2017, DJe 27.1.2017 - destaquei). Logo, caberá à parte 

autora demonstrar com documentos, extreme de dúvidas, a alegada 

hipossuficiência financeira. Contudo, isso não ocorreu, cumprindo 

salientar que não juntou nenhum documento que demonstre a alegada 

hipossuficiência. Segundo prevê o § 2º, do art. 98, do CPC, o juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciam 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino seja 

intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar os 

pressupostos legais da alegada hipossuficiência financeira ou, então, 

recolher as despesas de ingresso da ação, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se e intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019650-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE DE OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017491-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PIMENTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028377-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIEL DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030726-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIRLLON GLEISON CARDOSO MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005194-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RODRIGUES FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017412-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006378-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELLY DA SILVA 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001046-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CAVALCANTE 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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030870-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE CORDEIRO 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031647-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO MARCELO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015679-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBETH FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031148-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SADI ROQUE VISNHIESKI JUNIOR (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))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021417-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

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, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012307-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022564-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015996-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023295-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO ROCHA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020430-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LICIANE DOS SANTOS PEDROSA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043770-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA FONTOURA DE MAGALHAES ORUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036484-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE DE SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Infere-se dos autos que foi designada a audiência de instrução de 

julgamento para o dia 18.2.2020, às 16h, mas nenhuma das partes arrolou 

testemunhas previamente, o que impede sejam ouvidas caso trazidas para 

o ato processual. Logo, não sendo possível a oitiva de testemunhas, o 

comparecimento pessoal da parte autora não se mostra necessário, 

sobretudo porque a parte contrária não requereu seu depoimento pessoal, 

tampouco foi determinado o seu comparecimento para essa finalidade. 

Nesse contexto, nenhuma é a razão para o acolhimento do pedido de 

redesignação da audiência, que só ocorrerá nas hipóteses previstas no 

art. 362, do CPC, não evidenciadas neste caso, uma vez que o ilustre 

advogado não justificou o motivo da impossibilidade de comparecimento do 

seu constituinte, que resultou em meras alegações despidas de prova. 

Face do exposto, indefiro o pedido de suspensão da audiência formulado 

no Id. 29070249.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006504-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIMAR JOSE BRUSTOLIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZORTEA CONSTRUCOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. O autor alega não possuir condições financeiras para arcar com 

as despesas e custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de 

seus familiares, em razão de seus rendimentos estarem comprometidos 

com todas as despesas de manutenção de seu lar, porém não faz prova 

efetiva disso, vez que não traz aos autos documentos relacionados às 

suas despesas mensais e, por outro lado, junta laudo técnico elaborado 

por profissionais às suas expensas, o que põe em dúvida a alegada 

hipossuficiência a ponto de não poder arcar com as despesas de 

ingresso. Desse modo, determino seja ele intimado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais de 

concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento da 

pretensão, conforme prevê o art. 99, § 2º, do CPC, cabendo salientar que 

ao final do decurso desse prazo começará a fluir o prazo para 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos moldes do art. 290. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061935-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JORGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS OAB - MT17486/O 

(ADVOGADO(A))

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO CUIABANA DE ASSOC DE MORADORES DE BAIRROS UCAMB 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intimado para comprovar a sua hipossuficiência financeira, sob 

pena de indeferimento do benefício, o autor junta apenas a declaração de 

hipossuficiência, deixando, assim, de comprovar que não possui meios de 

arcar com as despesas de ingresso. Desta feita, indefiro o pedido e 

determino seja ele intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, CPC). Cumpra-se e intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006442-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Moral e 

Tutela de Urgência” proposta por JOSIANE DE OLIVEIRA, qualificada nos 

autos, em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, igualmente qualificada, na qual se objetiva, em antecipação 

de tutela, ordem judicial que garanta o restabelecimento do fornecimento 

de energia na residência da autora. A consumidora relata ser usuária dos 

serviços de energia e ter sofrido abuso de cobrança nos meses de 

dezembro de 2019 e janeiro de 2020, cujo consumo apurado é 

incompatível com o que realmente utiliza, segundo demonstram as faturas 

anexas. Pede, assim, a revisão da aludidas mensalidades, pugnando pela 

concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida 

a restabelecer a energia na unidade consumidora n. 6/895924-9. O pedido 

veio acompanhado de diversos documentos. É o necessário. Decido. O 

art. 300 do Código de Processo Civil, prevê 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. Os documentos que instruem a inicial, à primeira vista, 

demonstram os fatos alegados pela autora de que houve cobrança 

onerosa pelos serviços de energia nos meses de dezembro de 2019 e 
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janeiro de 2020 (R$ 415,69 e R$ 760,03), vez que nos demais meses as 

faturas se mantiveram na média aritmética de R$ 210,00 (duzentos e dez 

reais) como se infere das faturas Id. 29254073, nisso residindo a 

probabilidade do direito. O perigo de dano, por sua vez, se verifica no 

risco de a autora ter o serviço suspenso em decorrência do não 

pagamento da fatura de dezembro de 2019, com vencimento em janeiro, 

conforme advertência contida na mensalidade a vencer em 18.3.2020, 

inserida em Id. 29254073 (p. 5), sobretudo pela natureza do serviço, tido 

como essencial, cuja falta, indubitavelmente, poderá afetar a vida cotidiana 

da consumidora. Assim, estando presentes os requisitos autorizadores da 

concessão da medida antecipatória, com fulcro nos artigos 294 e 300 do 

CPC, defiro o pedido, determinando que a requerida restabeleça ou se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia na residência da autora 

em decorrência do débito da fatura vencida em 8.1.2020, no valor de R$ 

760,03 (setecentos e sessenta reais e três centavos). Em razão da 

peculiaridade do caso, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do CPC, por 

causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovação do 

fato negativo alegado na petição inicial (não teve consumo), e com apoio 

no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a facilitação da defesa de seus direitos 

como um dos direitos básicos do consumidor, condição que a requerente 

ostenta na demanda, inegavelmente, determino, desde já, a inversão do 

ônus da prova, de modo a incumbir o requerido a fazer prova de que a 

cobrança é devida. 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 26 de junho de 2020, às 13h45min, que 

será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital – sala 1 

(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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024822-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DUTRA MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

MAPFRE VIDA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. Quatro são as matérias preliminares suscitadas nas contestações 

(ID 11227861, 11270263 e 11667419), sendo elas a impugnação ao 

deferimento da gratuidade da justiça ao argumento de que o autor não 

ostenta condição de hipossuficiência; a carência de ação por ausência de 

interesse de agir, na medida em que as seguradoras não foram avisadas 

administrativamente acerca do sinistro; a ilegitimidade passiva da 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil S/A, da Bradesco Vida e 

Previdência S/A e da Allianz Seguros S/A, por ocuparem a condição de 

cosseguradoras, inexistindo, assim, solidariedade passiva; e a prejudicial 

do mérito, a prescrição. Sobre a questão da ausência de interesse de agir, 

já existe posição consolidada na jurisprudência acerca do tema, 

prevalecendo o entendimento de que a obrigação de informar a 

seguradora imediatamente depende da hipótese, para que a seguradora 

tome providências que não poderia tomar se não fosse antes comunicada, 

bem como de que a apresentação de oposição ao pedido formulado na 

petição inicial já supre a eventual ausência do interesse de agir, conforme 

se colhe do julgado a seguir: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

SINISTRO. AVISO À SEGURADORA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA, 

SALVO SE HOUVER OPOSIÇÃO DA SEGURADORA AO PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. 

PRAZO. CONTAGEM. 1. O comando do art. 1.457 do CC/16, cuja essência 

foi mantida pelo art. 771 do CC/02, não autoriza a seguradora a recusar o 

pagamento da indenização pelo simples fato de o segurado não ter 

comunicado o sinistro. A obrigação de informar a seguradora do sinistro 

"logo que o saiba" desaparece desde que se torne supérfluo qualquer 

aviso, pela notoriedade do fato ou quando, pela espécie de seguro, não 

tenha a seguradora interesse algum em ser avisada imediatamente da 

ocorrência. 2. Ausente o prévio comunicado de sinistro à seguradora, o 

segurado em princípio não tem interesse no ajuizamento da ação de 

cobrança, ante a ausência de pretensão resistida. 3. Ainda que não haja 

prévio comunicado à seguradora acerca da ocorrência do sinistro, 

eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara sua 

resistência frente à pretensão do segurado, demonstrando a presença do 

interesse de agir. 4. Nem sempre a resposta da seguradora implicará 

impugnação ao pedido de pagamento. Poderá, por exemplo, reconhecer o 

seu dever de indenizar ou simplesmente alertar para a ausência de prévia 

solicitação administrativa, hipóteses em que, a rigor, caberá a extinção do 

processo sem o julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir. 

5. Constitui entendimento assente desta Corte, consolidado nos 

enunciados n. 101, 229 e 278 da Súmula/STJ, que a ação do segurado em 

grupo contra a seguradora prescreve em um ano, contado da data em que 

tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, sendo que o 

pedido de indenização formulado à seguradora suspende o referido 

prazo, até que o segurado tenha ciência da respectiva decisão. 6. A 

caracterização da ciência inequívoca do segurado acerca da sua 

incapacidade laboral se dá, em regra, com a sua aposentadoria por 

invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza. Precedentes. 7. 

Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1137113/SC, Min. Nancy Andrighi, 

3ª Turma, 13.3.2012, DJE 22.3.2012) Destaquei. Verifica-se no mesmo 

julgado já existir entendimento sumulado de que o prazo prescricional para 

o ingresso da ação indenizatória por incapacidade laboral é, de fato, de 

um ano, como salienta a parte ré, porém seu marco inicial coincide com “a 

data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”, 

e não com a data do acidente, como bem sustenta a parte autora. Assim, 

verificando-se nos autos que a ciência acerca da incapacidade deu-se 

apenas em 11.7.2017, quando um laudo firmado por um especialista em 

ortopedia cientificou o autor da irreversibilidade de suas sequelas, 

conforme noticiado na peça primeira e confirmado nos documentos que a 

instruem (ID 9399588), e que a ação em apreço foi ajuizada em 14 de 

agosto de 2017, menos de um mês depois, não há falar em prescrição. 

Com efeito, afasto as questões preliminares de ausência de interesse de 

agir e prescrição. Quanto ao alegado acerca da hipossuficiência do autor, 

é de se constatar na documentação acostada aos autos com a petição 

inicial, somada à ausência de provas por parte das rés, que o seu 

rendimento líquido supera muito pouco o valor atual do salário mínimo, não 

cabendo, assim, desmerecer sua declaração de que não reúne condições 

financeiras para suportar os encargos processuais sem prejuízo próprio 

ou de sua família. Sendo assim, mantenho a decisão que deferiu o 

benefício ao autor. Sobre a alegação de ilegitimidade das seguradoras que 

figuram como cosseguradoras, é inegável que essa posição no contrato 

não as torna solidárias entre si, na medida em que respondem perante a 

seguradora líder, neste caso a Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S/A, 

pela quota prevista no contrato de seguro de vida em grupo. Contudo, 

tendo sido acionadas, individualmente, embora não respondam 

solidariamente, devem responder até o limite de sua responsabilidade no 

cosseguro, poupando a seguradora líder de acioná-las regressivamente, 

como se infere do entendimento jurisprudencial: “Conforme precedentes 
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desta 5ª Câmara Cível, não existe responsabilidade solidária entre 

cosseguradoras no seguro de vida em grupo. A seguradora-líder pode ser 

chamada isoladamente para responder pelo pagamento da indenização 

por força do disposto no art. 761, do Código Civil. As demais 

cosseguradoras respondem perante à seguradora líder pela quota 

prevista no contrato. A cosseguradora que participou da lide poderá ser 

chamada a responder pela sua quota parte.” (STJ, AREsp 1089827, Min. 

Paulo de Tarso Sanseverino, 17.10.2017). Destaquei. Incabível, assim, 

falar em ilegitimidade passiva, preliminar que fica, portanto, rejeitada. 

Superadas as questões preliminares e prejudiciais do mérito, determino, 

em prosseguimento do feito, a realização da prova pericial médica na parte 

autora, requerida pelas demandadas, a fim de apurar a origem e o grau de 

invalidez, assinalando que as despesas pela produção da prova e o ônus 

decorrente de sua não realização são das rés, em virtude de terem 

pleiteado a prova (art. 373, II, CPC) e em razão da correta inversão do 

ônus probatório, dada a condição de hipossuficiência do autor. Ademais, 

não houve recurso contra a decisão inicial lançada nos autos, nos moldes 

do art. 1.015, XI, do CPC, tornando a matéria preclusa. Para tanto, nomeio 

o médico perito Dr. Ivo Antônio Vieira, CRM 1.043, tel. 981131255, com 

endereço na rua das Mangabas, 369, Alphaville I, CEP 78.061.320, Jardim 

Itália, e e-mail: ivoantoniovieira@terra.com.br, que deverá ser intimado 

para apresentar proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias, sobre 

a qual devem, as partes, se pronunciar no prazo comum de 5 (cinco) dias. 

Intimem-se as partes para arguirem a suspeição ou impedimento do perito, 

se o caso, e para indicarem, querendo, seus assistentes técnicos e 

formularem quesitos dentro do prazo legal de 15 dias. Em havendo 

concordância quanto aos honorários e uma vez superadas as 

providências acima, intimem-se as rés ao pagamento, em rateio, dos 

honorários periciais, na forma disposta no art. 465, § 4º, do CPC, e o perito 

para informar data e local para realização da prova pericial, cabendo à 

secretaria deste juízo comunicar às partes e seus assistentes técnicos a 

esse respeito. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação do 

laudo pericial, a contar da data da realização da perícia, cabendo à 

secretaria intimar as partes para se manifestarem no prazo comum de 15 

(quinze) dias, de acordo com o que estabelece o art. 477, § 1º, do CPC. 

Havendo pedidos de esclarecimento, intime-se o perito, conforme 

prescreve o art. 477, § 2º, do CPC. Ao final, conclusos para exame 

acerca da necessidade de realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012238-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Não sendo o caso de julgamento antecipado, uma vez que a 

matéria exige maior dilação probatória com a realização de perícia, 

impõe-se o saneamento do feito com o enfrentamento das preliminares 

arguidas pela empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, o que ora se 

passa a fazê-lo. Assinale-se, quanto à primeira – alteração do polo 

passivo –, que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o 

beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade e/ou alteração do polo 

passivo. Respeitante à segunda preliminar – necessidade de adequação 

do valor da causa ao proveito econômico perseguido – saliente-se que, 

dada a inaptidão técnica da parte para precisar o grau de invalidez (total 

ou parcial) dentre as sequelas narradas, mostra-se despropositado 

exigir-lhe fixar quantia correta enquanto não realizada perícia técnica para 

aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 22697289120158260000 – p. 

29.2.2016). Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao ônus da 

prova (art. 357, III, CPC), cumpre salientar que, de fato, não se aplica aqui 

as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 
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Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que o a parte ré é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, nos termos do § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil, 

cumprindo salientar que tal ato não tem o condão de obrigar a empresa 

seguradora ao pagamento das despesas decorrentes da perícia, mas 

sofrerá as consequências de sua não realização, presumindo-se 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos da jurisprudência, in 

verbis: “A inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte 

contrária a pagar as custas da prova requerida pelo consumidor, mas 

sofre as consequências de não produzi-la” (STJ-RP 115/282: 3ª T.., REsp 

435.155), “ou seja, presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor” (STJ-2ª T., REsp 871.350, Min. Eliana Calmon, j. 13.5.08, DJU 

26.5.08). Assim, dou por saneado o processo e defiro a produção da 

prova pericial, nomeando, para tanto, como perito judicial, o Dr. Flávio 

Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado na Avenida das Flores, nº. 843, 

Sala 43, 4º andar, anexo ao consultório do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro 

Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos telefones (065) 3025-3063 e 

9223-7073 e 8408-3838, a fim de atestar eventuais sequelas decorrentes 

de acidente de trânsito, bem como a sua quantificação, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico, formular quesitos art. 465, § 1º, CPC, 

bem como arguir o impedimento ou a suspeição do perito, nos termos do 

inciso I, § 1º, do referido dispositivo. Deverá o Sr. Perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. 

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão. 

Fixo, desde já, os honorários periciais, em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

tendo em vista que tal quantia vem sendo fixada por este juízo em 

inúmeros outros casos semelhantes a este, devendo ser intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, depositar o valor. Intime-se o Sr. Perito 

para indicar o local, dia e horário para realização dos trabalhos, 

intimando-se, após, as partes e eventuais assistentes técnicos para 

comparecimento. Cientifique-se o Sr. Perito desta nomeação. Cumpra-se. 

Intimem-se. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040341-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Não sendo o caso de julgamento antecipado, uma vez que a 

matéria exige maior dilação probatória com a realização de perícia, 

impõe-se o saneamento do feito com o enfrentamento das preliminares 

arguidas pela empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, consistentes 

em alteração do polo passivo para inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como em inépcia da inicial por 

ausência de exaurimento da via administrativa. Assinale-se, quanto à 

primeira – alteração do polo passivo –, que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade e/ou alteração do polo 

passivo. Respeitante à segunda preliminar – ausência de requerimento 

administrativo com a entrega da documentação necessária à regulação do 

sinistro – cumpre ressaltar 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 
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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, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar 

analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação 

de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse 

de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, 

foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, 

além de a parte autora ter comprovado a protocolização do requerimento 

administrativo, houve contestação, não havendo, desse modo, que se 

falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de 

interesse de agir. Por esses fundamentos, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao ônus da prova (art. 357, III, CPC), cumpre salientar que, de 

fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque ausente a opção 

de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que o a parte ré é a que possui melhores 
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condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, nos termos do § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil, 

cumprindo salientar que tal ato não tem o condão de obrigar a empresa 

seguradora ao pagamento das despesas decorrentes da perícia, mas 

sofrerá as consequências de sua não realização, presumindo-se 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos da jurisprudência, in 

verbis: “A inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte 

contrária a pagar as custas da prova requerida pelo consumidor, mas 

sofre as consequências de não produzi-la” (STJ-RP 115/282: 3ª T.., REsp 

435.155), “ou seja, presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor” (STJ-2ª T., REsp 871.350, Min. Eliana Calmon, j. 13.5.08, DJU 

26.5.08). Assim, dou por saneado o processo e defiro a produção da 

prova pericial, nomeando, para tanto, como perito judicial, o Dr. Flávio 

Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado na Avenida das Flores, nº. 843, 

Sala 43, 4º andar, anexo ao consultório do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro 

Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos telefones (065) 3025-3063 e 

9223-7073 e 8408-3838, a fim de atestar eventuais sequelas decorrentes 

de acidente de trânsito, bem como a sua quantificação, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico, formular quesitos art. 465, § 1º, CPC, 

bem como arguir o impedimento ou a suspeição do perito, nos termos do 

inciso I, § 1º, do referido dispositivo. Deverá o Sr. Perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. 

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão. 

Fixo, desde já, os honorários periciais, em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

tendo em vista que tal quantia vem sendo fixada por este juízo em 

inúmeros outros casos semelhantes a este, devendo ser intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, depositar o valor. Intime-se o Sr. Perito 

para indicar o local, dia e horário para realização dos trabalhos, 

intimando-se, após, as partes e eventuais assistentes técnicos para 

comparecimento. Cientifique-se o Sr. Perito desta nomeação. Cumpra-se. 

Intimem-se. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006602-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT16861/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Pelo que se observa dos autos, a parte autora ingressou com 

“Ação de Indenização~por Danos Morais” endereçado ao Juizado Especial 

Cível desta Comarca, contudo foi distribuído erroneamente a este juízo. 

Assim, determino imediatamente a redistribuição da ação a um dos 

Juizados Especiais Cíveis. Cumpra-se e intime-se, com urgência.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006732-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE CAVALCANTE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, A ação proposta é de busca e apreensão com base no Decreto-lei 

911/69, ou seja, em alienação fiduciária, operação tipicamente bancária, 

tanto que a parte autora é uma instituição financeira, de modo que deve ter 

seu trâmite processual perante uma das Varas Especializadas em Direito 

Bancário, nos termos do art. 1º do Provimento n. 004/2008/CM. Ante o 

exposto, determino a imediata redistribuição.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-97 DISCRIMINATÓRIA

Processo Número: 1001073-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... MARCELO FERREIRA GONÇALVES, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Despesas Médicas e Hospitalares” em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado, também qualificado, porque, segundo alega, no dia 

14.3.2017 sofreu um grave acidente automobilístico e sofreu lesões que 

lhe ocasionaram invalidez permanente, e, com isso, teve gastos com 

medicamentos. Argumenta que os documentos que instruem a inicial 

comprovam o sinistro, a lesão sofrida, bem como os as despesas médicas 

no valor total de R$ 932,81 (novecentos e trinta e dois reais e oitenta e um 

centavos), devendo, por isso, ser reembolsado, nos termos do art. 31, § 

3º, da Lei n. 11.945/2009, com redação dada pela Lei n. 6.194/74. Diz que 

requereu administrativamente o recebimento de tais despesas, sem êxito. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da requerida. Em contestação, a requerida sustenta, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo para 

inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A. Alega, ainda em preliminar, a inépcia da inicial por falta dos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, enfatizando que não 

foi juntado qualquer documento demonstrando a ocorrência do sinistro tido 

como ocorrido em 14.03.2017; e da falta de interesse de agir, decorrente 

da ausência de pedido administrativo válido, requisito indispensável para o 

ajuizamento da ação, devendo, por isso, ser extinto o feito sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, afirma que 

o pleito deve ser julgado improcedente porque não restou demonstrado 

que as despesas constantes dos documentos trazidos para os autos têm 

alguma relação com o noticiado acidente, ônus que competia à parte 

autora, enfatizando não se aplicar, neste caso, as normas do Código de 

Defesa do Consumidor. Diz que o boletim de ocorrência policial não deve 

ser considerado como meio de prova porque elaborado posteriormente ao 

sinistro. Quanto ao ressarcimento das Despesas de Assistência Médica e 

Suplementar – DAMS, afirma que não sejam admitidas as postulações da 

inicial, mas que seja julgado em conformidade com o princípio da 

eventualidade, em relação a legislação vigente ao sinistro, nos termos da 

Lei 6.194/74. Em impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou os 

termos da exordial, bem como requereu a condenação da parte ré como 

litigante de má-fé. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise das preliminares 

arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto à primeira – alteração do 

polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A –, que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o 

beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 
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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 ao ressarcimento das despesas optou pela 

requerida, não havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. 

Quanto à segunda preliminar – inépcia da inicial por falta dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação – cumpre salientar que, ao contrário 

do afirmado, a parte autora instruiu a peça primeira com documentos que 

respaldam os fatos noticiados acerca da ocorrência do sinistro, bem como 

das despesas tidas com o tratamento das lesões, em consonância, 

portanto, com a disposição do art. 320 do Código de Processo Civil, não 

merecendo, assim, acolhimento à tese argumentativa. Respeitante à 

terceira e última preliminar – ausência de interesse de agir por falta de 

requerimento administrativo –, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, 

quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 

824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVL. DPVAT. NECESSIDADE DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE 

DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO 

PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições 

para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre 

acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após 

o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). 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 parte ré contestado a ação, 

a ausência de decisão administrativa por suposta ausência dos 

documentos indispensáveis não enseja a extinção do processo por falta 

de interesse de agir. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, 

saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 
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possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao argumento da requerida de 

imprescindibilidade do boletim de ocorrência elaborado pela própria 

autoridade policial vários dias após a ocorrência do sinistro por 

informações de terceiros, cumpre salientar que, é dispensável a 

apresentação do referido documento quando presentes outros elementos 

nos autos que demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as 

lesões experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o autor se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no boletim de ocorrência, 

constatando-se as lesões sofridas, impondo-se, assim, o afastamento de 

tal tese argumentativa. Esclarecidos tais fatos, impõe-se a análise do 

apontado direito da parte autora em receber as Despesas de Assistência 

Médica e Suplementares – DAMS, cumprindo esclarecer que, segundo 

prevê o art. 3º, da Lei n. 6.194/74: “Art. 3º. Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) III – até R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (destaquei). No caso em tela, a parte autora trouxe aos 

autos notas fiscais emitidas pelo hospital, detalhando os serviços que, por 

sinal, são consentâneas com a data do sinistro, corroboradas com o 

conjunto probatório que evidencia o nexo causal entre as despesas e o 

noticiado acidente (Id 11420218), cumprindo salientar, ademais, ser da 

parte ré o ônus da prova em contrário, por força do disposto no § 1º, do 

art. 373, do referido instituto processual civil. A jurisprudência tem se 

posicionado no sentido de que a comprovação de despesas de 

assistência médica e suplementares – DAMS -, decorrentes de acidente 

de trânsito, garante o direito à cobertura do seguro DPVAT, mesmo que os 

documentos apresentados resumem-se a notas fiscais elaboradas pelo 

nosocômio, detalhando o tratamento, sendo desnecessária prescrição 

médica, in verbis: “DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – SEGURO 

OBRIGATÓIRIO (DPVAT_ - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – COBRANÇA – PROCEDÊNCIA EM 

1º GRAI – RECURSO DA SEGURADORA – 1. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO – INOCORRÊNCIA – 

INDENIZAÇÃO QU DEVE SER A MAIS AMPLA POSSÍVEL – 

COMPROVAÇÃO DOS GASTOS POR NOTAS FISCAIS – 3. SENTENÇA 

MANTIDA – 1. Notas fiscais elaboradas pelo nosocômio, detalhando o 

tratamento, são aptas a comprovar as despesas médicas sofridas pelos 

segurados. 2. Mantém-se o valor dos honorários advocatícios quando 

fixados em patamar que condizem com a natureza da causa, o trabalho 

realizado pelo causídico e o tempo exigido para sua realização.” (TJSC – 

AC 00015471220148240044 – DJe 5.12.2017). “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). REEMBOLSO DE DESPESA DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. ART. 3º, INC. III, LEI 6.194/74. 

NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - 

Os serviços informados na nota fiscal guardam nexo de causalidade com 

a lesão sofrida pelo autor, pois são referentes à fisioterapia ortopédica 

pós-cirúrgica. II - O reembolso de despesas de assistência médica e 

suplementares (DAMS) está condicionado à mera comprovação dos 

gastos realizados para o tratamento das lesões causadas pelo acidente. 

Portanto, a ausência de pedido médico para o tratamento complementar 

por meio de fisioterapia não é condição para o recebimento da indenização 

em comento. III - A possibilidade da compensação de honorários 

advocatícios decorre de expressa previsão do art. 21 do Código de 

Processo Civil de 1973 e já foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

que editou a Súmula nº 306.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0701.15.017805-4/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva , 10ª Câmara 

Cível – j. 7.2.2017 – DJe 17.2.2017 – destaquei e sublinhei). No caso em 

tela, restou cabalmente demonstrado o acidente de trânsito e os gastos 

decorrentes do dano sofrido, impondo-se a responsabilização da 

requerida ao pagamento. No que tange ao argumento da parte autora 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. Contudo, a parte ré, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 95 de 248



da seguradora para a juntada dos documentos necessários. Vê-se, do 

exposto, que a parte ré 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 parte ré reconheceu a 

existência do pedido administrativo e afirmou que o pleito só não se 

consolidou por conta da ausência de documentos essenciais. Ademais, 

cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em 

litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, 

que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, 

que a conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se 

observa dos seguintes julgados: “Para a condenação em litigância de 

má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: 

que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – 

Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância 

de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas 

elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido 

oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual 

e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a 

condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por 

Marcelo Ferreira Gonçalves, na Ação de Cobrança de Despesas Médicas 

e Hospitalares em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, 

para o fim de condenar a seguradora ao pagamento das Despesas de 

Assistência Médicas e Suplementares – DAMS, no valor de R$ 932,81 

(novecentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), que deverá ser 

atualizado monetariamente a partir das datas em que foram efetivamente 

desembolsadas e juros de mora da citação. Condeno também a requerida 

ao pagamento das custas processuais. No que diz respeito à fixação da 

verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o 

valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, 

que devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; 

nada importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se 

o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. 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: 1008419-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDIR DANTAS JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, GIVALDIR DANTAS JESUS DA SILVA, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de 

Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 05.2.2019 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 politrauma, 

polifratura e fratura da coluna, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Sustenta a legitimidade 

passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, pugnando pela 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 

20%, caso o direito não ultrapasse a metade do teto máximo indenizável 

ou na forma do § 8º, do art. 85, do CPC, se for ínfimo o valor da 

condenação. 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 alínea “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, 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, alega 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, vez que o boletim de ocorrência juntado se 

refere a comunicado da própria parte à autoridade policial, que não possui 

fé pública, além da ausência do laudo do IML. 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. As partes foram 

favoráveis ao resultado obtido na 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, impondo esclarecer, 

quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da lide, 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 
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indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas 

argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o 

valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido”, de sorte que se a parte demandante pretende 

receber a quantia de até o teto do seguro DPVAT, que é de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), conforme prevê a Lei n. 6.194/74, não há se 

falar em retificação do valor da causa, fixado nesse valor, mesmo porque 

sem a quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do 

proveito econômico pretendido. 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 pedido administrativo não enseja a extinção do processo por 

falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 
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termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte 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 na coluna vertebral, 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 para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in 

verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR 

OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

faz referência ao acidente descrito pelo autor, sendo oportuno esclarecer 

também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência para 

comprovar o acidente de trânsito, ficando, assim, afastada a alegação da 

requerida de que o registro feito unilateralmente é insuficiente à 

comprovação do acidente. 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, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve afetado de forma 

parcial e definitiva as funções da coluna vertebral, quantificada em 75%, 

assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa de mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral a 25%, logo, considerando 

que a lesão foi quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação 

de 75% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos morais, 

cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, 

não caracteriza o abalo moral sustentado pela parte demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Referente à proibição 

da requerida de comunicar-se com a parte autora extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante ao argumento de que a requerida 

deverá ser condenada como litigante de má-fé impõe-se esclarecer que, 

para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, 

II, do CPC, faz-se necessária a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada nos autos. Ademais, cumpre ressaltar 
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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 pelas partes, cabe assinalar que tal 

exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve 

ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Givaldir Dantas Jesus da Silva na 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) 

- (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426), deixando, porém, de condená-la em danos morais. Considerando 

que a parte autora decaiu de parte considerável do pedido (danos morais), 

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$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, que 

correspondente aproximadamente à metade da condenação, dado o 

pequeno valor do proveito econômico obtido, levando-se em conta a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, 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 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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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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Vistos ... MARILDA PEREIRA SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais” em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 19.2018 sofreu um grave acidente de trânsito, que lhe 

ocasionou lesões que o incapacitaram permanentemente para as funções 

habituais, conforme atestam os inclusos documentos, devendo, por isso, 

ser indenizado na forma prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada 

pela Lei n. 11.482/2007. Esclarece que é do seu conhecimento que após a 

judicialização de processos em face da seguradora, esta, por meio de 

seus prepostos e empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, 

têm assediado a parte que busca o acesso ao Judiciário para ter seu 

direito assegurado, fazendo-lhes visitas até mesmo em fins de semana, 

requerendo, por isso, seja determinada à requerida que só deverá 

comunicar com o requerente exclusivamente neste processo. Assevera 

que deverá incidir neste caso a dinamização do ônus da prova (art. 373, § 

1º, CPC), bem como as normas do § 8º, do art. 85, do CPC, em relação aos 

honorários advocatícios. Requer o processamento da ação para, ao final, 

após realização da perícia para apuração do grau de incapacidade, 

condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74, bem como em 

danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da parte ré. Em contestação, a parte ré impugna a gratuidade da justiça 

deferida à parte autora e, no mérito, argumenta que os documentos 

trazidos para os autos não demonstram o nexo causal entre o sinistro e 

as lesões tidas como sofridas pela vítima, enfatizando que o pagamento 

administrativo foi negado porque constatada completa ausência de 

invalidez permanente. Afirma que o laudo médico trazido com a inicial não 

serve como meio de prova porque não emitido por médicos legistas do IML 

Diz que o registro de ocorrência comunicado pela própria parte à 

autoridade policial, posteriormente ao acidente, não possui força probante 

do que aquele lavrado diretamente pela autoridade policial. Sustenta que, a 

teor do art. 5º, § 5º, da Le 6.194/74, a indenização do seguro obrigatório 

somente ocorrerá se houver laudo pericial emitido pelo Instituto Médico 

Legal – IML, mostrando-se contrária à inversão do ônus da prova. 

Argumenta que, caso seja procedente o pedido, a indenização deverá 

ocorrer proporcionalmente, de acordo com a extensão da lesão, nos 

termos da Súmula 474 do STJ. 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 na coluna vertebral e alterações 

neurológicas, quantificadas, respectivamente, em 25% e 10%. Em 

impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou os termos da 

exordial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de 

adentrar o mérito, a análise da impugnação à gratuidade deferida, o que 

ora se passa a fazer, assinalando-se que, diante da presunção que milita 

em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º, CPC), compete à parte que 

impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário 

da gratuidade, tendo sido este o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO – 

IMPUGNAÇÃO – REVOGAÇÃO – NÃO CABIMENTO. – A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça (CPC, art. 98) – Havendo impugnação ao 

pedido de gratuidade de justiça, cabe ao impugnante provar que o 

impugnado reúne condições financeiras para arcar com o pagamento de 

custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.” 

(TJMG – AC 10433130257408001 – DJe 26.9.2019 – destaquei). No caso 

em apreço, a parte impugnante apenas se insurge contra o deferimento da 

gratuidade da justiça, mas não anexa nos autos qualquer documento que 

infirmem as provas trazidas com a inicial, ônus que lhe competia. Logo, à 

míngua de prova contrária, mantenho a gratuidade nos moldes deferidos. 

Quanto 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, que, de fato, não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 
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a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. 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 relação ao argumento da 

parte ré de o grau da lesão deverá ser comprovada por laudo médico 

emitido por médicos legistas do Instituto Médico Legal – IML, cumpre anotar 

que tal argumento não prospera, tendo em vista que o referido laudo não é 

prova indispensável para o ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado no sentido de que a realização do laudo pericial pelo Instituto 

Médico Legal – IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para 

recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa, conforme se 

verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A 

TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO 

CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - 

INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do 

acidente, bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a 

juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova 

pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso 

do processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação 

do documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que a 

exigência de laudo emitido pelo IML é válida somente para o caso de 

indenização administrativa, mas jamais para o ajuizamento da ação, uma 

vez que será realizada perícia técnica judicial durante a instrução do 

processo. Os documentos trazidos com a peça primeira, consistentes, em 

boletim de ocorrência policial, laudos e prontuários médicos, ao contrário 

do afirmado pela parte ré, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos 

danos sofridos pela parte autora, decorrentes do acidente de trânsito 

ocorrido no dia 1.9.2018, o que foram constados por perícia técnica 

judicial, diagnosticada com invalidez parcial incompleta na coluna vertebral 

e alterações neurológicas, quantificadas, respectivamente, em 25% e 10% 

(ID 25253898). Nesse contexto, estando 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, o que ora se 

passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral, 

correspondem a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, considerando que 

as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 25% 

(vinte e cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Respeitante às 

alterações neurológicas, de acordo com a referida tabela, corresponde a 

100%. Logo, levando-se em conta que as lesões detectadas são parciais 

e, por isso, quantificadas em 10% (dez por cento), mostra-se justa e 

adequada a fixação de 100% de 10%, que corresponde ao valor de R$ 

1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), totalizando R$ 2.193,00 (dois 

mil, cento e noventa e três reais). Assinale-se, quanto à proibição da parte 

ré comunicar-se com a autora extra processo, que, conforme sustentado 

na peça primeira, é praxe da parte requerida procurar a parte contrária em 

sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, é de se acolher a 

pretensão, especialmente porque a proibição de abordagem na residência 
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da parte autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à 

condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, cumpre salientar 

que a simples recusa da seguradora em receber ou não responder ao 

pedido administrativo, deixando, assim, de resolver a matéria 

administrativamente, isso por si só não caracteriza o abalo moral 

sustentado, uma vez que não restou seguramente demonstrada a 

existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de 

personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in vebis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA 

SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO 

ART. 85, § 8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO 

- PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

pretensão indenizatória fundada na RECUSA ao recebimento de pedido 

administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não 

configura DANO MORAL, porquanto, não se constata que do fato houve 

ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a RECUSA da 

seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os 

direitos personalíssimos da vítima. [.. . ]” (TJMT – N.U 

1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019). No mesmo sentido: 

N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito 

Privado, j. 24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa 

de pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, 

dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos 

quais todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - 

Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita 

Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que 

se falar em responsabilização da parte demandada por danos morais. 

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Marilda 

Pereira Silva na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c 

Danos Morais em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.193,00 (dois mil, cento e 

noventa e três reais), que corresponde, aos percentuais de 6,25% e 10% 

do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da 

Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno também a parte ré ao pagamento das custas processuais. No 

que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de 

decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, para os 

devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC) P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013943-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DAVI DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, PAULO DAVI DA SILVA BARBOSA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório-DPVAT” em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 3 de janeiro 

de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Esclarece, inicialmente, ser facultado ao segurado propor a ação 

no foro de domicílio do réu e descreve o acidente que acarretou fratura 

em sua mão direta, requerendo, por isso, a procedência do pleito, a fim de 

ser indenizado no montante de 40 salários mínimos. Pede, ainda, sejam os 

honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, alegando, ainda, que o 

sinistro ainda está em fase regulatória, de modo que o autor não ostenta 

interesse de agir, devendo ser extinto o processo sem resolução do 

mérito. No mérito 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 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 25%. Em impugnação à contestação, o 

autor refuta as teses da defesa e reitera os termos da inicial. As partes 

foram favoráveis ao resultado obtido na 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, impondo 

esclarecer, quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da lide, 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 
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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 não 

exaurimento da via administrativa – não conclusão do processo, 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). Desta feita, ainda que 

não tenha sido concluído o processo administrativo, como alegado pela 

requerida, uma vez contestada a ação, essa falta 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. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 
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5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte requerente, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente 

de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com sequelas na mão direita, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta quantificada em 25%. 

Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve 

afetado de forma parcial e definitiva as funções da mão direita, 

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 uma dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi quantificada 

em 25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 70% do valor 

total da cobertura, que resulta em R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Quanto ao pedido do autor 

de que a indenização seja fixada em salários mínimos, impõe-se 

esclarecer que, com a modificação ocorrida nos valores das indenizações 

do Seguro Obrigatório, por meio da Medida Provisória nº 340/06, 

posteriormente convertida em Lei nº 11.482/07, as indenizações passaram 

a ser determinadas conforme valores fixos e não mais em salários 

mínimos, segundo se infere da transcrição a seguir e também mencionada 

pelo próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[2] Assim, 

para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se aplica os 

parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se infere também 

dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 

6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada 

com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro.” (N.U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos o autor sofreu 

acidente em 2019, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Paulo Davi da Silva Barbosa 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 o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência tem 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 pela advogada e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395. [2] Lei N.º 

6.194/74, alterada pela Lei N.º 11.482/07.
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JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. MORGANA AYHUME PEREIRA FEITOSA, qualificada 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 1º de 

dezembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 
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incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. 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 politrauma, 

polifratura e fratura da bacia, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Sustenta a legitimidade 

passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, pugnando pela 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo, requerendo a inversão do ônus da prova. 

Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20% sobre o valor da causa, 

caso o direito reconhecido não ultrapasse a metade do máximo indenizável 

ou, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, a necessidade de adequação do valor da causa conforme o 

proveito econômico perseguido, bem como a inépcia da inicial por 

ausência de documentos necessários ao processamento da demanda. 

Alega, ainda, que a autora nunca compareceu à sua sucursal para 

formalizar o requerimento administrativo, sendo flagrante a ausência de 

interesse de agir, pugnando, por isso, pela extinção do feito sem 

resolução do mérito ou que ao menos seja isentada da sucumbência. 

Quanto ao mérito, assevera que a demandante já era portadora de lesão 

no quadril quando sofreu acidente, enfatizando que o registro de 

ocorrência do sinistro lavrado por autoridade policial de trânsito teve por 

base declaração própria da vítima prestadas após o acidente, sem força 

probante, não havendo prova de que as lesões decorreram de acidente 

veicular, tampouco da invalidez. Em caso de procedência do pleito, diz que 

a condenação deverá ocorrer após a comprovação da invalidez, 

observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à 

referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a correção 

monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, 

por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo 

sem resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna pela improcedência do 

pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 75%, 

posteriormente confirmado em laudo complementar. Em manifestação 

acerca do laudo pericial, a parte autora apresentou quesitos, requerendo 

a complementação da perícia, enquanto que a requerida nada falou. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil, inclusive para complementação do 

laudo requerida pela autora, vez que não foi apontada ou demonstrada 

qualquer irregularidade na perícia que mereça reparo, cabendo salientar 

que os questionamentos levantados pela parte foram devidamente 

esclarecidos na “Avaliação Médica para fins de Conciliação” Id. 25255365. 

Portanto, indefiro o pedido. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo esclarecer, 

quanto ao primeiro ponto, não ser possível a alteração do polo passivo 

para inclusão da Seguradora Líder, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Respeitante à 

segunda preliminar – ausência de requerimento administrativo com a 

entrega da documentação necessária à regulação do sinistro – cumpre 

ressaltar 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 
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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 não impede o prosseguimento do feito, com o julgamento da lide. 

De igual modo, não há se falar em inépcia da inicial por ausência de 

documentos necessários ao deslinde da lide, vez que a peça veio 

devidamente acompanhada de documentos essenciais à instrução 

processual, segundo se infere do boletim de ocorrência e documento 

médicos contidos em Ids 19704580 a 19704587. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se a demandante pretende receber a quantia 

máxima do teto do seguro DPVAT, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), conforme prevê a Lei n. 6.194/74, mais os danos morais 

na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se falar em 

retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais), mesmo porque sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato a ser indenizado senão o pretendido. Assim, 

AFASTO as preliminares. No tocante ao mérito, assinale-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudos 

médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente do acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com 

sequelas no quadril 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 75%. Outrossim, cumpre 

esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo 

entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE 
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– 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 documentação médica trazida aos 

autos é compatível com os fatos descritos no registro policial, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, ficando, assim, 

afastada a alegação da requerida de que o registro feito unilateralmente é 

insuficiente à comprovação do acidente. Mesmo porque, a própria perícia 

médica assinada por três profissionais, confirmou que a lesão constatada 

decorre exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via 

terrestre (Id. 25255365). De se ressaltar, ainda, que a requerida não se 

desincumbiu do ônus de comprovar que a lesão era preexistente, como 

alegado na peça de defesa, pois o documento mencionado para esse fim 

é claro ao descrever a lesão como sendo “luxação” de prótese de quadril, 

ou seja, ainda que a autora fosse portadora dessa prótese, o acidente só 

veio piorar o quadro. Outrossim, restando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, 

cumprindo-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 quadril direito, quantificada em 75%, assim se inferindo do 

laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial corresponde a 

25%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a autora extra processo, 

que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a 

parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência 

para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para 

persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a 

partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pela demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in 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 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Morgana Ayhume Pereira 

Feitosa na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e 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. [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: 1028679-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKE DE SIQUEIRA BRANDAO (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. MAIKE DE SIQUEIRA BRANDÃO, 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 19 de maio de 2017 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir. Diz ter sofrido 

politrauma, polifratura e fratura do ombro, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Sustenta a 

legitimidade passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, pugnando pela 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo, requerendo a inversão do ônus da prova. 

Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20% sobre o valor da causa, 

caso o direito reconhecido não ultrapasse a metade do máximo indenizável 

ou, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 
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consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de documentação necessária a comprovar 

o requerimento na esfera administrativa, bem como de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo para fins 

de fixação do foro, pugnando, por isso, pela extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, 

assevera que o autor não comprova o seu direito indenizatório, vez que o 

registro de ocorrência do sinistro lavrado por autoridade policial de trânsito 

teve por base declaração própria do autor prestadas após o acidente, 

sem força probante, não havendo prova de que as lesões decorreram de 

acidente veicular, tampouco da invalidez. Impugna os documentos 

juntados pela parte autora, ao argumento de que há divergência nas 

assinaturas contidas na CNH e na procuração. Sustenta a necessidade de 

produção de prova pericial e, em caso de procedência do pleito, diz que a 

condenação deverá ocorrer após essa comprovação da invalidez, 

observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à 

referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a correção 

monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, 

por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo 

sem resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna pela improcedência do 

pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Para fins de 

prequestionamento, pede a análise das regras insertas no inciso LV, do 

art. 5º, da Constituição Federal Brasileira, bem como no art. 3º, inciso II, e 

5°, § 5°, ambos da Lei 6.194/74. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%, posteriormente confirmado em laudo 

complementar. Em impugnação à contestação, o autor reitera os termos da 

inicial e pugna pela condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a 

fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85, do CPC. As partes não se opuseram ao 

resultado final 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. 

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 Id. 9878668, 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 e perícia médica, nas quais se fez 

presente o autor, acompanhado do advogado constituído nos autos. 

Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, cabendo esclarecer, quanto ao primeiro ponto, 

não ser possível a alteração do polo passivo para inclusão da Seguradora 

Líder, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Respeitante à segunda preliminar – ausência de requerimento 

administrativo com a entrega da documentação necessária à regulação do 

sinistro – cumpre ressaltar 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, 
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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 não impede o 

prosseguimento do feito, com o julgamento da lide. 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. Quanto ao mérito, assinale-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT está previsto na Lei n. 6.194/74, 

alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da 

vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão 

do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, 

que não se aplica aqui as normas consumeristas porque ausente a opção 

de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

no ombro direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 
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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 documentação médica trazida aos autos 

faz referência ao acidente descrito pelo autor, inclusive descrevendo que 

o paciente foi encaminhado pelo SAMU, sendo oportuno esclarecer 

também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência para 

comprovar o acidente de trânsito, ficando, assim, afastada a alegação da 

requerida de que o registro feito unilateralmente é insuficiente à 

comprovação do acidente. 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 direito, quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional parcial corresponde a 25%, logo, considerando 

que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 75%, 

revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25%, do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). 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. No que tange ao argumento de que a requerida deverá ser 

condenada como litigante de má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar 

que inexistiu processo administrativo, mesmo diante da robusta prova 

carreada aos autos do exaurimento da via administrativa, cumpre anotar 

que, realmente, a inicial veio instruída com documento que demonstra a 

protocolização de requerimento administrativo. Contudo, a seguradora, em 

sua peça de defesa, apesar de reconhecer a protocolização do 

requerimento administrativo, diz que tal pedido não consta no site da 

empresa por não ter cumprido as exigências da seguradora para a juntada 

dos documentos necessários. Vê-se, do exposto, que a empresa 

requerida não negou a protocolização do pedido administrativo, apenas 

esclareceu que tal pedido não chegou a ser processado por ausência dos 

documentos necessários exigidos para a regulação administrativa do 

sinistro, não caracterizando, assim, nenhuma das hipóteses elencadas no 

art. 80 do Código de Processo Civil, até porque a configuração da litigância 

de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, requer a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada, uma vez que 

a empresa requerida reconheceu a existência do pedido administrativo e 

afirmou que o pleito só não se consolidou por conta da ausência de 

documentos essenciais. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a 

jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, 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 pelas partes, cabe assinalar que tal 

exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve 

ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Maike de Siqueira Brandão na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e 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. [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: 1004380-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILIANA ALINE DA ROSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... JOCILIANA ALINE DA ROSA RODRIGUES, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Diferença Seguro Obrigatório” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 12.10.2015 

sofreu acidente de trânsito, resultando em invalidez permanente que a 

incapacitaram para o desempenho de suas habituais atividades, conforme 

atestam os inclusos documentos médicos, fazendo jus, assim, à 

indenização prevista na Lei n. 6.194/74. Esclarece que requereu 

administrativamente a indenização e, após os trâmites legais, recebeu a 

quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Contudo, diz que o valor pago está muito aquém do 

devido, dada a intensidade das lesões sofridas, enfatizando que não lhe 

resta outra alternativa a não ser o ajuizamento da presente ação para o 

recebimento da diferença da indenização, de acordo com a perícia judicial 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 109 de 248



a ser realizada. Foram anexados documentos. Em contestação, a parte ré 

requer, preliminarmente, seja alterado o polo passivo para inclusão da 

Seguradora Líder, a carência de ação por falta de interesse de agir 

porque a indenização pleiteada já foi pagada administrativamente de 

acordo com o grau da lesão, não havendo, assim, que se falar em 

diferença a ser recebida, a inépcia da inicial por ausência de requerimento 

administrativo específico quanto ao pleito e, por fim, a ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora. Quanto ao mérito, 

diz que os documentos trazidos com a inicial não demonstram o nexo 

causal entre o sinistro e as lesões sofridas, enfatizando que o grau das 

lesões deverá ser aferido por médico legista dos quadros do IML e, que, 

além do mais, a pretensão exposta na inicial já foi satisfeita 

administrativamente. Requer manifestação expressa do juízo quanto às 

normas dos incisos XXXVI e LV, do art. 5º, da CF, e art. 5º, § 5º, da Lei 

8.441/92, e art. 3º, II, da Lei 6.194/74, para fins de prequestionamento. Em 

impugnação à peça de defesa, a parte autora ratifica os termos da 

exordial. As preliminares foram enfrentadas em despacho saneador, 

ocasião em que se ordenou a realização de perícia técnica judicial, que 

diagnosticou estar a parte autora acometida de incapacidade em membro 

inferior esquerdo, quantificada em 50%. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, esclarecendo que as preliminares já foram enfrentadas por 

ocasião do despacho saneador. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à pretendida aplicação, neste caso, do princípio da dinamização do 

ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, não se aplicar neste 

caso as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a 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 dos ônus 

probatórios, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. No caso em estudo, conforme 

demonstram os documentos anexados aos autos, a própria parte ré 

reconheceu o pleito administrativamente, pagando a quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) tida como equivalente à extensão do dano sofrido pela parte 

autora, 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 parte autora, 

indispensável se torna outros comentários acerca da matéria, impondo-se 

apenas aquilatar sobre a existência ou não da diferença pleiteada. Os 

documentos anexados aos autos demonstram que a parte autora foi vítima 

de acidente de trânsito que resultou em lesões em membro inferior 

esquerdo, o que foi constatado por perícia judicial realizada, que 

diagnosticou estar a parte autora acometida de lesões em membro inferior 

esquerdo, quantificadas em 50% (cinquenta por cento – Id 25683377). 

Nesse contexto, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo da perícia médica judicial, 

que diagnosticou lesão parcial incompleta, nenhuma dúvida resta quanto 

ao direito da parte autora 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). 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros inferiores corresponde a 

70% (setenta por cento), logo, considerando que a lesão no caso em tela 

é parcial e, por isso, quantificada em 50% (cinquenta por cento), revela-se 
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justa e adequada a fixação de 70% de 50%, do valor total da cobertura, 

que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

dos quais deverá ser deduzida a quantia paga administrativamente de R$ 

2. 362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados 

por Jociliana Aline da Rosa Rodrigues na Ação de Cobrança de Diferença 

de Seguro Obrigatório em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-lo ao pagamento da diferença da indenização no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), que corresponde ao percentual de 35% do valor global de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), já 

deduzido o valor pago administrativamente, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais. No que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for 

ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência assim 

tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não 

podem aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à 

justa remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de 

decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, para os 

devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.Vistos...

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017670-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DOS SANTOS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. EDIVALDO DOS SANTOS FERNANDES, 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, segundo alega, no dia 30 de outubro de 

2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Esclarece, inicialmente, ser flagrante o interesse de agir, diante da 

negativa da requerida em receber o requerimento administrativo e regular 

o sinistro, relatando ter sofrido fratura no pé e no tornozelo esquerdos, em 

decorrência de uma queda de motocicleta. Pede, pois a procedência do 

pleito, com a condenação da requerida ao pagamento do seguro em valor 

de até R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), conforme a 

quantificação das lesões, com a fixação da verba honorária 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, bem a adequação do valor da causa conforme o 

proveito econômico perseguido. Sustenta, ainda, a inépcia da inicial e o 

cerceamento de defesa, dada a ausência de prova de que foram 

apresentados todos os documentos quando da regulação do sinistro na 

via administrativa e, por isso, pugna pela extinção do processo sem 

resolução do mérito por ausência de interesse processual, requerendo ou 

a intimação da autora para apresentar administrativamente os 

documentos. No mérito, diz que o autor não comprova o seu direito 

indenizatório, vez que a documentação que acompanha a inicial é 

insuficiente a demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta lesão e o 

acidente de trânsito descrito. 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 refuta as teses da defesa 

e reitera os termos da inicial, concordando com o resultado obtido na 

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, cumprindo esclarecer, quanto ao primeiro ponto, 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 
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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 ou a carência da ação/cerceamento de defesa. Assim, AFASTO 

tais preliminares. Quanto ao valor da causa, de acordo com o que prevê o 

art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o 

demandante pretende receber a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil, 

quatrocentos e cinquenta reais), esse deve ser o valor da causa e não o 

teto máximo na indenização (R$ 13.500,00), pois, embora a quantificação 

da lesão só possa ser estabelecida por meio de perícia médica, deve ser 

considerado, para valoração da causa, o conteúdo patrimonial sub judice 

o proveito, ou seja, econômico efetivamente pretendido. Por essa razão, 

defiro o pedido formulado pela defesa e, com fulcro no art. 292, § 3º, 

corrijo o valor da causa, a fim de se faça constar a quantia de R$ 9.450,00 

(nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 
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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. Os documentos anexados aos autos, consistentes em 

boletim de ocorrência policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado 

pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo 

requerente decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no tornozelo 

esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

faz menção aos fatos descritos no registro policial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, ficando, assim, 

afastada a alegação da requerida de que o registro feito unilateralmente é 

insuficiente à comprovação do acidente. Nesse norte, 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 tornozelo esquerdo, quantificadas em 50%, assim se inferindo 

do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 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 Edivaldo dos Santos Fernandes 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. [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: 1033007-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON EDERSON SILVA SANCHES (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... NILSON EDERSON SILVA SANCHES, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança do Seguro DPVAT C/C Danos Morais” em face 

de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque sofreu 

um acidente de trânsito no dia 20.1.2019 que lhe ocasionou lesões 

permanentes, 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, 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, bem como em danos morais no importe 

de R$ 1.000,00 (mil 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 

ausência de decisão administrativa por falta de documentos necessários, 

a juntada de comprovante de endereço em nome de terceira pessoa, e, 

por fim, a incompetência territorial. 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 
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para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual que atestou a incapacidade parcial incompleta da parte autora, 

diagnosticada com lesão em estrutura no tórax, quantificada em 25% 

(vinte e cinco por cento). É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise 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 preliminar 

de – incompetência territorial –, observa-se que os documentos trazidos 

com a inicial demonstram que a parte autora reside na Comarca de 

Mirassol do Oeste-MT, o que levaria ao reconhecimento da incompetência 

deste juízo. Contudo, a teor do disposto nos arts. 46 e 53, V, ambos do 

Código de Processo Civil, bem como na Súmula 540 do STJ, na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT, pode o autor 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 incompetência territorial. Respeitante à segunda 

preliminar - ausência de comprovante de endereço em nome da parte 

autora – saliente-se não estar com a razão a parte ré, uma vez que, 

apesar de o documento estar registrado em nome de terceira pessoa, 

resta claro nos autos que a parte autora reside na Comarca de Mirassol 

do Oeste-MT, tanto que foi arguida pela seguradora a incompetência 

territorial, conforme já exposto acima. 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. 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 
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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 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 20.1.2019, cumprindo ressaltar que a 

perícia judicial realizada constatou a existência de lesões em estrutura 

torácica, quantificadas em 25% (vinte e cinco por cento – Id 25300221). 

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, lesões de órgãos e estruturas 

crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais etc..., corresponde a 

100% (cem por cento). Logo, considerando que as lesões no caso em tela 

são parciais e, por isso, quantificadas em 25% (vinte e cinco por cento), 

revela-se justa e adequada a fixação de 100% de 25% do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e 

cinco reais). Respeitante ao pedido de condenação da parte ré ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a simples recusa da 

seguradora em receber ou não responder ao pedido administrativo, 

deixando, assim, de resolver a matéria administrativamente, isso por si só 

não caracteriza o abalo moral sustentado, uma vez que não restou 

seguramente demonstrada a existência de circunstância especial capaz 

de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA 

HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - 

OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO 

CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada na RECUSA 

ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização 

securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, não se 

constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do 
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indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que 

foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (TJMT 

– N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019). No mesmo 

sentido: N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito 

Privado, j. 24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa 

de pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, 

dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos 

quais todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - 

Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita 

Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que 

se falar em responsabilização da requerida por danos morais. Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Nilson Ederson 

Silva Sanches na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c 

Danos Morais em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, para condená-la ao pagamento do valor 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais), que corresponde ao percentual de 25% 

do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da 

Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno 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. 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: 1027744-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)
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Vistos. CÉLIA CRISTINA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro DPVAT por Invalidez” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 15 de maio de 2019 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Esclarece, inicialmente, ser flagrante o interesse de agir, diante da 

negativa da requerida em receber o requerimento administrativo e regular 

o sinistro, relatando ter sofrido TCE leve e fratura em joelho direito. Pede, 

pois a procedência do pleito, com a condenação da requerida ao 

pagamento do seguro, conforme a quantificação das lesões, mais o 

reembolso da despesa médica de R$ 370,00 (trezentos e setenta 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, bem 

a adequação do valor da causa conforme o proveito econômico 

perseguido. Sustenta, ainda, a ausência de prova de que foram 

apresentados todos os documentos quando da regulação do sinistro na 

via administrativa e, por isso, pugna pela extinção do processo sem 

resolução do mérito por ausência de interesse processual. No mérito, diz 

que a autora não comprova o seu direito indenizatório, vez que a 

documentação que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o nexo 

de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito. 

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 refuta as teses da defesa 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. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cumprindo esclarecer, quanto ao primeiro ponto, 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 
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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. Quanto ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em 

suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do 

CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em 

dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se a demandante pretende 

receber a quantia máxima do teto do seguro DPVAT, que é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme prevê a Lei n. 6.194/74, 

mais as despesas médicas de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais reais), 

não há se falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 13.870,00 

(treze mil oitocentos e setenta reais), mesmo porque sem a quantificação 

da lesão não é possível atribuir valor exato a ser indenizado senão o 

pretendido. Por tais motivos, rejeito as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 
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AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Os documentos anexados aos autos, consistentes em 

boletim de ocorrência policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado 

pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela 

requerente decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas no 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, cumpre esclarecer que para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

faz menção aos fatos descritos no registro policial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, ficando, assim, 

afastada a alegação da requerida de que o registro feito unilateralmente é 

insuficiente à comprovação do acidente. Nesse norte, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, a requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções 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). Pro fim, no que tange aos danos 

emergentes – DAMS, pontue-se que a nova redação do art. 3º da Lei n.º 

6.194/74, dada pelo art. 8º da Lei N.º 11.482/07, prevê o respectivo 

reembolso em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), desde que 

devidamente comprovadas as despesas. Na espécie, o conjunto 

probatório é suficiente a comprovação de que o exame de ressonância 

magnética realizado pela autora está relacionado à lesão acima apurada, 

conforme se infere da nota fiscal Id. 21200256 e do resultado contido em 

Id. 21200253, que atesta ter o exame sido realizado no Hospital do Câncer, 

mais precisamente pela Unidade de Radiologia de Cuiabá, descrito na nota 

fiscal como recebedora da quantia que foi paga em dinheiro pela paciente. 

Portanto, nenhuma dúvida há de que a seguradora é responsável pelo 

reembolso do valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) gasto pela 

autora com despesa médica. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Célia Cristina de Oliveira 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), mais o reembolso das despesas médicas no valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), que deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescidos de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426), exceto em relação às despesas médicas, que 

contará a partir do desembolso. 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. [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: 1042082-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FENEL JEUNE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, FENEL JEUNE, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais” em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 15 de 

Setembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

invalidez permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos, fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei 6.194/94, com 

redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Esclarece que após a 
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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. 

Pugna pela aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

(art. 373, § 1º, CPC) para que a requerida custeie as despesas 

decorrentes da realização da perícia judicial a ser determinada pelo juízo. 

Requer o processamento da ação para, ao final, após realização da 

perícia para apuração do grau de incapacidade, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT, bem como em danos morais no 

importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Foram anexados documentos. 

Em despacho inaugural foi determinada a citação da parte ré. Em 

contestação, a requerida impugna a gratuidade da justiça deferida à parte 

autora e, em preliminar, sustenta a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com 

argumento de que o comprovante de residência juntado aos autos está em 

nome de terceiro, prejudicando, assim, a fixação da competência, 

requerendo, por isso, a regularização do impasse, a alteração do polo 

passivo para inclusão da seguradora Líder e, por fim, a falta de interesse 

processual por falta de exaurimento da via administrativa. No mérito, 

afirma que os documentos trazidos com a inicial são insuficientes para 

demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e as noticiadas 

lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência policial é inservível como 

meio de prova porque elaborado unilateralmente por declarações 

prestadas por terceiros, e que o laudo médico para aferir o grau da lesão 

deverá ser emitido pelo Instituto Médico Legal – IML. Mostra-se contrária à 

inversão do ônus da prova, enfatizando ser da parte autora tal 

incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC. Diz que, caso seja 

procedente o pedido, que a indenização ocorra de acordo com o grau da 

lesão. Ainda no mérito, requereu a improcedência do pedido de 

indenização por danos morais. Em impugnação à peça de defesa, a parte 

autora ratificou os termos da exordial e requereu a condenação da parte 

ré como litigante de má-fé. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo às partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta em estrutura abdominal no percentual de 25% (vinte e cinco 

por cento). É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise da impugnação à 

gratuidade da justiça, bem como das preliminares arguidas na peça de 

defesa, assinalando-se, quanto à impugnação à gratuidade da justiça, 

que, diante da presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 

99, § 3º, CPC), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da 

capacidade financeira do beneficiário da gratuidade, tendo sido este o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO – IMPUGNAÇÃO – 

REVOGAÇÃO – NÃO CABIMENTO. – A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça (CPC, art. 98) – Havendo impugnação ao pedido de 

gratuidade de justiça, cabe ao impugnante provar que o impugnado reúne 

condições financeiras para arcar com o pagamento de custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.” (TJMG – 

AC 10433130257408001 – DJe 26.9.2019 – destaquei). No caso em 

apreço, a parte impugnante apenas se insurge contra o deferimento da 

gratuidade da justiça, mas não anexa nos autos qualquer documento que 

infirmem as provas trazidas com a inicial, ônus que lhe competia. Logo, à 

míngua de prova contrária, mantenho a gratuidade nos moldes deferidos. 

Assinale-se, quanto à primeira – ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude de 

irregularidade no comprovante de residência da autora – que o 

inconformismo da parte ré não se sustenta porque segundo estabelecem 

os arts. 46 e 53, V, ambos do Código de Processo Civil, bem como a 

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 obrigatoriedade de 

juntada de comprovante de residência em seu nome, até porque tal 

exigência não está prevista no ordenamento jurídico. Assinale-se, quanto 

à segunda preliminar - - alteração do polo passivo para inclusão 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, cumpre assinalar 

que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da 

indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA 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 terceira preliminar – 

ausência de requerimento administrativo com a entrega da documentação 

necessária à regulação do sinistro – cumpre ressaltar 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 
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ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, o próprio STF 

entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro 

obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, 

além de a parte autora ter comprovado a protocolização do requerimento 

administrativo, houve contestação, não havendo, desse modo, que se 

falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de 

interesse de agir. 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, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de 

contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte requerida é a que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da parte 

requerente, justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica 

capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido pela requerente. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 
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desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a 

inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica requerida pela parte autora, o que 

ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em 

atenção ao argumento da parte ré de que o registro do boletim de 

ocorrência por mera comunicação da vítima não tem o condão de 

caracterizar o nexo causal, cumpre salientar que, para fins de pagamento 

de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação de boletim 

de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a parte autora se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. No que tange 

ao argumento da parte ré de que para indenização do sinistro é 

indispensável a realização de perícia pelo Instituto Médico Legal (IML), 

assinale-se que, ao contrário do que se afirma, o referido laudo não é 

prova indispensável para o ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado no sentido de que a realização do laudo pericial pelo Instituto 

Médico Legal – IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para 

recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa, conforme se 

verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A 

TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO 

CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - 

INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do 

acidente, bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a 

juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova 

pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso 

do processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação 

do documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Nesses termos, não há que se 

falar em imprescindibilidade do laudo do Instituto Médico Legal. Os 

documentos trazidos com a peça primeira, sobretudo os laudos e 

atendimentos médicos, demonstram que a parte autora se submeteu a 

atendimento médico exatamente no dia do sinistro anunciado no boletim de 

ocorrência, caracterizando, assim, o nexo causal entre o sinistro ocorrido 

no dia 15.9.2018 e as lesões sofridas, estas confirmadas por perícia 

judicial, inferindo-se do referido laudo que a parte autora foi diagnosticada 

como tendo sofrido lesões em estrutura abdominal, quantificadas em 25% 

(vinte e cinco por cento) – (Id 20293504). Nesse contexto, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial 

permanente da parte autora decorre de acidente de trânsito, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que 

a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a lesão de órgãos e estruturas craniofaciais, cervicais, 

torácicos, abdominais, pélvicos, ou retro peritoneais cursando com 

prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autônoma, respiratória, 

cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde 

que haja com prometimento de função vital corresponde a 100% (cem por 

cento). Logo, considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por 

isso, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 100% de 25%, do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Respeitante à condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, 

cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, 

não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez que 

não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização por danos morais. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados por Fenel Jeune na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais proposta 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), que corresponde ao percentual de 25% do valor global de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a 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, cumprindo salientar não se aplicar neste caso 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 e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... ISRAEL DOS SANTOS PINHEIRO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de diferença do Seguro DPVAT com pedido de 

exibição de documentos” em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 21.1.2019 sofreu um acidente 

automobilístico que lhe ocasionou invalidez permanente em membro 

superior esquerdo e quadril, conforme inclusos documentos médicos. Diz 

que requereu administrativamente o recebimento do seguro DPVAT e, em 

07.08.2019 recebeu da parte ré sem nenhum aviso prévio, a quantia de R$ 

3.206,25 (três mil e duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos), não 

adimplindo, assim, o valor total previsto na Lei n. 6.194/74, de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Requer, assim, o processamento 

da ação para, ao final, condenar a parte ré ao pagamento da diferença de 

R$ 10.293,75 (dez mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco 

centavos). Pugna pela aplicação da teoria da distribuição dinâmica do 

ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) para que a requerida custeie as 

despesas decorrentes da realização da perícia judicial a ser determinada 

pelo juízo. Requer o processamento da ação para, ao final, após 

realização da perícia para apuração do grau de incapacidade, condenar a 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da requerida. Em contestação, a requerida, impugna a gratuidade 

da justiça deferida à parte autora, e, em preliminar, sustenta, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, a irregularidade na representação processual, 

decorrente da divergência entre as assinaturas contidas na procuração e 

em documento pessoal e, por fim, a ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido do processo, em razão do 

comprovante de residência estar em nome de terceira pessoa. Quanto ao 

mérito, afirma que o pleito deve ser julgado improcedente porque inexiste 

diferença a ser paga, enfatizando que a questão foi resolvida 

administrativamente com fiel observância à tabela prevista à Lei 11.945/09 

vigente à época do evento, não havendo, assim, que se falar em 

complemento indenizatório, sendo, portanto, insubsistente o pleito, diante 

do pagamento do seguro na proporção da lesão em sede administrativa. 

Diz ser da parte autora o ônus probatório, esclarecendo não se aplicar, 

neste caso, a inversão do ônus da prova com base no art. 373, I, do 

CPC/15, cabendo, pois, àquela, arcar com os custos da realização da 

perícia judicial. A audiência de conciliação resultou inexitosa e as partes 

saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual que atestou a incapacidade parcial incompleta 

do requerente, diagnosticado com lesão em membro superior esquerdo, 

quantificada em 75% (cinquenta por cento) e lesão quadril esquerdo 

quantificada em 25% (vinte e cinco por cento). Em impugnação à peça de 

defesa, a parte autora ratificou os termos da exordial. A perícia médica 

judicial realizada diagnosticou que a lesão ocasionou invalidez permanente 

classificada em 75% (cinquenta por cento) em membro superior esquerdo, 

mais a lesão do quadril esquerdo quantificada em 25% (vinte e cinco por 

cento), sobre a qual concordou a parte autora. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a 

análise da impugnação à gratuidade da justiça, bem como das preliminares 

arguidas na peça de defesa, assinalando-se quanto à primeira matéria - 

assinalando-se que, diante da presunção que milita em favor da pessoa 

natural (CPC, art. 99, § 3º, CPC), compete à parte que impugna o benefício 

fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade, tendo 

sido este o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – GRATUIDADE 

DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO – IMPUGNAÇÃO – 

REVOGAÇÃO – NÃO CABIMENTO. – A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça (CPC, art. 98) – Havendo impugnação ao pedido de 

gratuidade de justiça, cabe ao impugnante provar que o impugnado reúne 

condições financeiras para arcar com o pagamento de custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.” (TJMG – 

AC 10433130257408001 – DJe 26.9.2019 – destaquei). No caso em 

apreço, a parte impugnante apenas se insurge contra o deferimento da 

gratuidade da justiça, mas não anexa nos autos qualquer documento que 

infirmem as provas trazidas com a inicial, ônus que lhe competia. Logo, à 

míngua de prova contrária, mantenho a gratuidade nos moldes deferidos. 

Quanto à primeira preliminar – alteração do polo passivo para inclusão 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, assinale-se que 

tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer seguradora que 

faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da 

indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela parte ré, não havendo, desse modo, 

que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda preliminar – irregularidade 

de representação, dada a divergência de assinatura nos documentos 

pessoais e da procuração – cumpre anotar que as assinaturas da parte 

autora, apesar de não serem idênticas, possuem semelhanças, segundo 

se infere dos aludidos documentos. Nesses termos, caberia à parte ré 

suscitar adequadamente a falsidade e requerer a realização de perícia 

grafotécnica, o que não foi feito, ônus que lhe competia, restringindo a 

impugnação em meros comentários, que são insuficientes para 

descaracterizar os referidos documentos. No que se refere à terceira e 

última preliminar – ausência dos pressupostos e de desenvolvimento 

válido do processo, decorrente de comprovante de residência em nome de 

outra pessoa – saliente-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 
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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 juntada aos autos de 

comprovante de residência em seu nome, pois isso em nada mudaria a 

fixação do foro para conhecimento e julgamento da demanda. Quanto ao 

mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. No caso em estudo, conforme 

demonstram os documentos anexados aos autos, a própria parte ré 

reconheceu administrativamente as lesões sofridas pela parte autora e a 

indenizou no valor de R$ 3.206,25 (três mil, duzentos e seis reais e vinte 

cinco centavos), compreendendo, assim, ser compatível com o grau da 

lesão, o que é contestado pela parte autora, que afirma ainda existir uma 

diferença a receber. Nesse prisma, pode-se afirmar que, tendo havido 

reconhecimento administrativo do nexo causal entre o acidente e as 

lesões sofridas pela parte ré, indispensável se torna outros comentários 

acerca da matéria, impondo-se apenas aquilatar sobre a existência ou não 

das diferenças pleiteadas. Os documentos anexados aos autos 

demonstram que a parte autora sofreu um acidente de motocicleta, 

sobretudo a perícia técnica judicial que diagnosticou a existência de 

incapacidade parcial e parcial incompleto em membro superior esquerdo e 

quadril esquerdo, quantificadas, respectivamente, em 75% (setenta e 

cinco por cento) e 25% (vinte e cindo por cento), assim se inferindo na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada no Id 26341335. 

Nesse contexto, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo da perícia médica judicial, 

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). 

Ainda De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos, corresponde a 70% (setenta por cento). Logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 70%, do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). No que se refere lesão no quadril esquerdo, conforme a 
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referida tabela, a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo, corresponde a 25%. Assim, levando-se em conta que a lesão 

em tela é parcial, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento), revela-se 

justa e adequada a fixação 25% de 25%, do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), alcançando, desse modo, o montante de R$ 7.931,25 (sete mil, 

novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), do qual deverá 

ser deduzida a quantia de R$ 3.206,25 (três mil e duzentos e seis reais e 

vinte e cinco centavos). Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados por Israel dos Santos Pinheiro na 

Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT com Pedido de 

Exibição de Documentos proposta em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento da diferença da 

indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), que correspondente, respectivamente, aos percentuais de 

52,5% e 6,25% do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), já deduzido o valor pago 

administrativamente de R$ 3.206,25, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno, ainda, a requerida, ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 

20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 

2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida 

como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de 

decorrido o prazo para 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041198-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... DANIELE FERREIRA SOARES, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT com Pedido de 

Exibição de Documentos” em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 29.12.2018 sofreu um acidente 

de trânsito que lhe ocasionou lesões permanentes em membro superior 

esquerdo, conforme atestam os inclusos documentos. Esclarece que 

requereu administrativamente o pagamento do seguro DPVAT, mas a 

seguradora só pagou a quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não adimplindo, assim, o valor 

total previsto na Lei n. 6.194/74, de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Requer, assim, o processamento da ação para, ao final, condenar 

a parte ré ao pagamento da diferença de R$ 11.812,25 (onze mil, 

oitocentos e doze reais e vinte e cinco centavos). Pugna pela aplicação da 

teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) para 

que a requerida custeie as despesas decorrentes da realização da perícia 

judicial a ser determinada pelo juízo. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da requerida. A requerida 

apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, a alteração do 

polo passivo para inclusão ao polo passivo da Seguradora Líder. Quanto 

ao mérito, diz que não procede a pretensão da parte autora porque o valor 

pago administrativamente corresponde exatamente ao grau da lesão 

sofrida, enfatizando ser do autor da ação o ônus da prova de que a lesão 

é de grau superior ao verificado, nos termos do art. 373, I, do CPC. 

Argumenta que, caso não seja esse o entendimento do Juízo, que seja 

considerada a data do pagamento administrativo para a incidência da 

correção monetária sobre o valor que eventualmente venha a ser apurado 

como complementação, e não a partir do evento danoso. A audiência de 

conciliação resultou inexitosa e as partes saíram intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial (Id 26384920) apresentado no referido 

ato processual que atestou a incapacidade parcial incompleta da parte 

autora, diagnosticada com lesão no ombro esquerdo, quantificada em 75% 

(setenta e cinco por cento). A parte ré concordou com o resultado da 

perícia judicial, asseverando, contudo, que deverá ser abatido o valor 

pago administrativamente. Em impugnação à peça de defesa, a parte 

autora ratificou os termos da exordial. As partes concordaram com o 

resultado da perícia médica realizada. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise das 

preliminares arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto à primeira – 

alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A –, que tal pretensão não merece acolhimento porque 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor 

lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Assim, AFASTO a 

preliminar. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 
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Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. No caso em estudo, conforme demonstram os documentos 

anexados aos autos, a própria parte ré reconheceu administrativamente 

as lesões sofridas pela parte autora, indenizando-a no valor de R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

tida como equivalente à extensão do dano sofrido pela parte autora, o que 

é contestado por esta, que afirma ainda existir uma diferença a receber. 

Portanto, como se vê, tendo havido o reconhecimento administrativo do 

nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela parte ré, 

indispensável se torna outros comentários acerca da matéria, impondo-se 

apenas aquilatar sobre a existência ou não das diferenças pleiteadas. Os 

documentos anexados aos autos demonstram que a parte autora sofreu 

um acidente de motocicleta, resultando em invalidez permanente do ombro 

esquerdo, o que foi confirmado pela perícia judicial realizada, que 

diagnosticou a existência de incapacidade parcial, quantificada em 75% 

(setenta e cinco por cento), assim se inferindo na “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação” anexada no Id 26384920. Nesse contexto, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo da perícia médica judicial, o grau da lesão sofrida 

pela parte autora, impõe-se a aferição do quantum efetivamente devido, o 

que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar, corresponde a 75% (cem por cento). Logo, considerando que a 

lesão no caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 25% (setenta 

e cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25%, 

do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), dos quais deverá 

ser deduzida a quantia paga administrativamente de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Daniele Ferreira Soares na Ação de Cobrança de Diferença do Seguro 

DPVAT com Pedido de Exibição de Documentos proposta em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento da 

diferença da indenização no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), já deduzido do valor pago 

administrativamente de R$ 1.687,50, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). 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, cumprindo salientar não se aplicar neste 

caso 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 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023782-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. D. S. (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))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADIL DA SILVA SANTOS OAB - 002.706.381-05 (REPRESENTANTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1023782-54.2016.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Thiago Santos da Silva Executada: Porto Seguro Companhia de 

Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, o exequente Thiago 

Santos da Silva requereu a intimação do executado para pagar o débito 

exequendo de R$ 7.488,90 (sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e 

noventa centavos). Devidamente intimado, o executado depositou em juízo 

a quantia de R$ 8.036,40 (oito mil e trinta e seis reais e quarenta 

centavos), considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a 

extinção da execução, com o que concordou a parte exequente. É o 

relatório. Decido. Diante do pagamento do débito exequendo, assim se 

inferindo dos documentos carreados para o processo, com fulcro no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, 

ordenando sejam os valores transferidos para a conta bancária declinada 

no Id. 28117677. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021721-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos em correição... ALISON ALVES DE SOUZA, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 22.11.2018 sofreu 

um acidente automobilístico que lhe ocasionaram invalidez parcial em 

ombro esquerdo, 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. Esclarece que as lesões o incapacitaram para as 

ocupações habituais, devendo, por isso, ser indenizado na forma disposta 

na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Pugna pela 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 

1º, CPC) para que a requerida custeie as despesas decorrentes da 

realização da perícia judicial a ser determinada pelo juízo. Requer o 

processamento da ação para, ao final, após realização da perícia para 

apuração do grau de incapacidade, condenar a requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT correspondente. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

requerida. A requerida, em contestação, argui, em preliminar, a alteração 

do polo passivo para que conste como representante processual a 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, adequação do 

valor da causa ao proveito econômico pretendido, a inépcia da inicial por 

falta dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a falta de 

interesse de agir, decorrente do pedido administrativo pendente de 

finalização, requisito indispensável para o ajuizamento da ação. Quanto ao 

mérito, afirma que os documentos carreados para o processo são 

insuficientes para demonstrar o nexo causal entre o acidente e as lesões 

tidas como experimentadas pela parte autora, por não ter apresentado 

prontuário médico da época do acidente, além de emitidos por médico 

alheio ao quadro do órgão oficial, enfatizando que, de acordo com o art. 

5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é imprescindível a realização de perícia pelo 

Instituto Médico Legal (IML). Argumenta que, neste caso, não se aplica as 

normas consumeristas (CDC) e que, caso seja procedente o pedido, a 

indenização deverá ocorrer proporcionalmente, de acordo com a extensão 

da lesão, nos termos da Súmula 474 do STJ. A audiência de conciliação 

resultou inexitosa e as partes saíram intimadas para se manifestarem 

sobre o laudo pericial apresentado no referido ato processual, que atestou 

a incapacidade parcial incompleta da parte autora, diagnosticada com 

lesão em ombro esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco por 

cento). Em impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou os 

termos da exordial. As partes concordaram com o laudo pericial. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras 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 Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, cumpre assinalar que tal 

pretensão não merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da 

indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda preliminar - 

adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido – 

saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte para precisar o grau de 

invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas narradas, mostra-se 

despropositado exigir-lhe fixar quantia correta enquanto não realizada 

perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 

22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Respeitante à terceira e última 

preliminar – carência da ação por falta de interesse de agir, ausência de 

requerimento administrativo –, que o Supremo Tribunal Federal, quando 

dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVL. DPVAT. NECESSIDADE DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE 

DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO 

PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições 

para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre 

acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após 

o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 
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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). No caso em apreço, além da parte autora ter 

comprovado a protocolização solicitando o requerimento administrativo, foi 

contestado o pleito pela parte ré, não havendo, desse modo, que se falar 

em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de 

interesse de agir. Assim, AFASTO as preliminares. 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 requerida de que não se aplica no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao argumento da requerida de que para 
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indenização do sinistro é indispensável a realização de perícia pelo 

Instituto Médico Legal (IML), assinale-se que, ao contrário do que afirma, o 

referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, uma 

vez que é exclusivo para o caso de indenização administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 

6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Da mesma 

forma, cumpre esclarecer que a mera comunicação da vítima sobre o 

acidente à autoridade policial não tem o condão de descaracterizar o nexo 

causal, tendo em vista que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório 

DPVAT, é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando 

presentes outros elementos nos autos que demonstram o nexo causal 

entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída 

com documentos, sobretudo os laudos e atendimentos médicos, que 

demonstram que a parte autora se submeteu a atendimento médico no dia 

seguinte do sinistro anunciado no boletim de ocorrência, caracterizando, 

assim, o nexo causal entre o sinistro e as lesões sofridas, estas 

confirmadas por perícia judicial, inferindo-se do referido laudo que a parte 

autora encontra-se acometida de invalidez parcial de um dos ombros, com 

repercussão avaliada em 75% (Id 26492454). Nesse contexto, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial 

permanente da parte autora decorre de acidente de trânsito, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que 

a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar, corresponde a 25% (cinquenta por 

cento). Logo, considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por 

isso, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25%, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Alison Alves de 

Souza na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento de 

R$ 2.531,25 (dois mil, 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, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as 

contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, 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: 1005049-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LOPES MARTINS BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. MARIA LÚCIA LOPES MARTINS BRAGA, qualificada 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, segundo alega, no dia 13 de maio de 2017 

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, em razão das fraturas ocorridas, 

conforme exames médicos, cujas lesões serão quantificadas em perícia 

médica, requerendo, assim, a procedência do pleito, com 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 

inépcia da inicial por falta de conclusão lógica entre os fatos narrados e o 

pedido. No mérito, diz que a autora não comprova o seu direito 

indenizatório, vez que a documentação que acompanha a inicial é 

insuficiente a demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta lesão e o 

acidente de trânsito descrito o mesmo a invalidez narrada. 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. Para 

fins de prequestionamento, pugna pela análise das regras insertas no 

inciso LV, do art. 5º, da Constituição Federal Brasileira, bem como no art. 

3º, inciso II, e 5°, § 5°, ambos da Lei 6.194/74. Em impugnação à 

contestação, a autora refuta as teses da defesa e reitera os termos da 
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inicial. A audiência de conciliação restou inexitosa. Em despacho 

saneador, a preliminar de inclusão da seguradora Líder foi afastada, 

designando-se perícia médica, na qual o médico perito apontou lesão 

parcial incompleta, quantificada em 75%. 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 de adentrar o mérito, impõe-se a análise da preliminar de inépcia da 

inicial não apreciada em despacho saneador, cumprindo salientar que a 

requerida não está com razão em suas argumentações de que a 

conclusão do pedido não possui lógica com a narrativa dos fatos. Isso 

porque a autora narra claramente o acidente automobilístico sofrido, bem 

como a invalidez dele decorrente, segue fundamentando de forma objetiva 

o seu direito e, ao final, pede a condenação da seguradora ao pagamento 

da cobertura do seguro DPVAT, conforme quantificação/mensuração por 

perícia médica, não se visualizando, portanto, qualquer irregularidade que 

enseje a inépcia da peça. 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. Os documentos 

anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em 

laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente do acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com 

sequelas em um dos ombros, o que foi confirmado em perícia médica 

anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, 

quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

faz menção aos fatos descritos no registro policial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, ficando, assim, 

afastada a alegação da requerida de que o registro feito unilateralmente é 

insuficiente à comprovação do acidente. Nessa esteira, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, a requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções de um dos ombros (direito), quantificadas em 75%, 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 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pela requerida, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Maria Lucia Lopes 

Martins Braga na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face 

da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à 

fixação da verba honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, 

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: 1021093-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARDOSO CELESTINO (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... FABIO CARDOSO CELESTINO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 10.04.2017 estava 

pilotando sua motocicleta quando caiu da moto após realizar uma manobra 

brusca, sofrendo lesões, conforme atestam os inclusos documentos 

médicos, devendo, por isso, ser indenizado na forma prevista na Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o 

processamento da ação para, ao final, após realização da perícia para 

apuração do grau de incapacidade, condenar a requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma prevista na Lei n. 

6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da requerida. Em contestação, a requerida 

sustenta, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, a ausência de requerimento administrativo, da falta de laudo 

emitido pelo IML. Quanto ao mérito, diz que os documentos trazidos com a 

inicial não demonstram o nexo causal entre o sinistro e as lesões tidas 

como experimentadas pela parte autora. Afirma que, caso seja julgado 

procedente o pleito, a condenação deverá ser baseada de acordo com o 

grau da lesão, mostrando-se contrário à inversão do ônus da prova. Em 

impugnação à peça de defesa, a parte autora ratifica os termos da 

exordial. A audiência de conciliação resultou inexitosa. Em impugnação à 

peça de defesa, a parte autora ratifica os termos da exordial. As 

preliminares foram afastadas em despacho saneador (id 20090473), bem 

como ordenada a realização de perícia judicial, que diagnosticou estar a 

parte autora acometida de invalidez em seu joelho esquerdo, quantificada 
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em 25%. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, cumprindo esclarecer 

que as preliminares já foram enfrentadas no despacho saneador 

(20090473). Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Os documentos trazidos para 

os autos, consistentes em boletim de ocorrência policial, prontuários, 

laudos e atendimentos médicos, demonstram, à saciedade, a ocorrência 

do sinistro no dia 10.4.2017 e os danos sofridos pela parte autora, o que 

foi constatado por perícia técnica judicial, que diagnosticou lesões parciais 

incompletas no joelho esquerdo, quantificadas em 25% (vinte e cinco por 

cento – Id 24521453). Dessa forma, impõe-se aquilatar sobre o quantum a 

ser indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo, corresponde a 25%. Logo, considerando que as lesões no 

caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 25%, revela-se 

justa e adequada a fixação de 25% de 25%, que resulta em R$ 843,25 

(oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos). Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Fabio 

Cardoso Celestino na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 843,25 (oitocentos e quarenta e três reais e 

vinte e cinco centavos), que corresponde a 6,25% do valor global da 

indenização, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar 

do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 

1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, 

ainda, ao pagamento das custas processuais. Quanto à verba honorária, 

quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a 

jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da 

causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que 

devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada 

importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o 

processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, cumprindo assinalar não se aplicar neste caso as normas do art. 

86 do referido instituto processual civil, tendo em vista o princípio da 

causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância 

superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, 
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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: 1044166-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, JOSÉ MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

21.9.2018 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 politrauma, 

polifratura e fratura do pé, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Sustenta a legitimidade 

passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, pugnando pela 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo, requerendo a inversão do ônus da prova. 

Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20% sobre o valor da causa, 

caso o direito reconhecido não ultrapasse a metade do máximo indenizável 

ou, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. 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, 

alegando, ainda, que a parte autora nunca compareceu à sua sucursal 

para formalizar o requerimento administrativo, sendo flagrante a ausência 

de interesse de agir, pugnando, por isso, pela extinção do feito sem 

resolução do mérito ou que ao menos seja isentada da sucumbência. 

Quanto ao mérito, enfatiza que o registro de ocorrência do sinistro lavrado 

por autoridade policial de trânsito teve por base declaração própria da 

vítima, sem força probante, não havendo prova de que as lesões 

decorreram de acidente veicular, tampouco da invalidez. Em caso de 

procedência do pleito, diz que a condenação deverá ocorrer após a 

comprovação da invalidez, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de 

Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas 

n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares 

arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao 

mérito, pugna pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos 

juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial e pede a 

condenação da requerida em litigância de má-fé. Em manifestação acerca 

do laudo pericial, a parte autora apresentou quesitos, requerendo a 

complementação da perícia, enquanto que a requerida nada falou. 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, cabendo 

esclarecer, quanto ao primeiro ponto, não ser possível a alteração do polo 

passivo para inclusão da Seguradora Líder, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Respeitante à 

segunda preliminar – ausência de requerimento administrativo – cumpre 

ressaltar 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 131 de 248



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 pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as 

preliminares. No tocante ao mérito, assinale-se que o Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres – DPVAT está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 

8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudos 

médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente do acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com 

sequelas no 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 75%. Outrossim, cumpre esclarecer 

que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 
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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 documentação médica trazida aos autos 

é compatível com os fatos descritos no registro policial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, ficando, assim, 

afastada a alegação da requerida de que o registro feito unilateralmente é 

insuficiente à comprovação do acidente. Mesmo porque, a própria perícia 

médica assinada por dois profissionais, confirmou que a lesão constatada 

decorre exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via 

terrestre (Id. 20302570). Outrossim, restando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, 

cumprindo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso 

em apreço, a parte requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções do pé direito, quantificada em 75%, assim se inferindo do 

laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 

corresponde a 50%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 75% de 50%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora 

extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez 

ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em 

sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pela demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS 

MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO 

MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Respeitante ao 

argumento de que a requerida deverá ser condenada como litigante de 

má-fé impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de 

má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a 

presença de elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar 

com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, 

para a obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos 

autos. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, 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 pelas partes, cabe assinalar que tal 

exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve 

ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por José Marques da Silva na Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais 

proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 5.062,50 (cinco mil 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), deixando, porém, de 

condená-la em danos morais. Proíbo a requerida de comunicar-se com a 

parte autora sobre a matéria ora estudada fora do processo. 

Considerando que a autora decaiu de parte considerável do pedido (danos 

morais), cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados 

em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do 

CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como 

de maior complexidade, 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 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: 1018359-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS LORRAINE LOTERIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. THAIS LORRAINE LOTÉRIO FERREIRA, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização 

por Danos Morais” em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 21 de fevereiro de 2019, sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Esclarece, inicialmente, ser evidente o interesse de agir, tendo em vista 

que a requerida vem recusando receber requerimentos administrativos, 

descumprindo a legislação vigente com o objetivo de não pagar o seguro. 

Diz ter sofrido fratura no pé esquerdo, tendo, inclusive se submetido a 

procedimento cirúrgico, persistindo a invalidez permanente nos referido 

membro e, consequentemente, o direito à respectiva indenização. Pede, 

assim, a procedência do pleito, a fim de ver a ré condenada ao pagamento 

da indenização devida e dos danos morais decorrentes da recursa ao 

pedido administrativo, com a fixação da verba honorária em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais). Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida, em preliminar, pede a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, enfatizando que 

a autora jamais compareceu à sua sucursal para formalizar o 

requerimento administrativo. Quanto ao mérito, diz inexistir prova acerca 

da invalidez narrada ou do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente 

de trânsito e refuta o pedido de indenização por danos morais, salientando 

que, por cautela, deve ser oficiado o Pronto Socorro de Várzea, a fim de 

que sejam apuradas irregularidades verificadas na documentação médica 

juntada pela autora e confirmada a sua estadia/tratamento naquele 

hospital. Em caso de condenação, pede seja observada, obrigatoriamente, 

a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros 

deverão incidir da citação válida e a correção monetária a partir do evento 

danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares e, no mérito, pugna pela improcedência do pedido. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem acerca do laudo pericial, no qual foi apurada lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. As partes não se opuseram à perícia 

médica. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, 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 
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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. 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. Observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, ao contrário ao afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrentes 

de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticada com sequelas em pé direito, o que foi confirmado na perícia 

médica realizada e anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer 

que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no registro policial, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, ficando, assim, 

afastada a alegação da requerida de que o registro feito unilateralmente é 

insuficiente à comprovação do acidente, bem como a pretensão de 

solicitação de histórico da estadia da autora no Hospital e Pronto Socorro 

de Várzea Grande. Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, 

através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do pé 

direito, quantificadas em 75%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, as 

perdas anatômicas e/ou funcionais acima descritas correspondem a 50%, 

logo, considerando que a lesão é parcial foi quantificada em 75%, 

revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 50%, do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in 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 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Thais Lorraine Lotério 

Ferreira na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais S. A., para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 5.062,50 (cinco mil, 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). 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 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §§ 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta 

a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015920-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. DIEGO DE SOUZA MENDES, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório-DPVAT e DAMS” em face 
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de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 1º de 

setembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Esclarece, inicialmente, ser facultado ao segurado 

propor a ação no foro de domicílio do réu e descreve o acidente que 

acarretou fratura em sua coluna, requerendo, por isso, a procedência do 

pleito, a fim de ser indenizado no montante de 40 salários mínimos mais as 

despesas médicas tidas no valor de R$ 150,56 (cento e cinquenta reais e 

cinquenta e seis centavos). Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 

20% sobre o valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, alegando, ainda, a ausência de 

requerimento administrativo, ante a ausência de registro de sinistro em 

seus sistemas, pugnando pela extinção do processo sem resolução do 

mérito. No mérito sustenta a ausência de prova acerca do acidente 

narrado ou das lesões dele decorrentes, vez que o registro de ocorrência 

elaborado mediante declaração de particular não possui fé público e, 

portanto, força probante o mesmo ocorrendo com a documentação médica 

que diz não fazer prova da invalidez sustentada. Aduz que as notas 

fiscais juntadas pela autora para comprovar as despesas médicas estão 

ilegíveis e, por isso, não há se falar em reembolso. 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 honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC, requerendo, para efeitos 

de prequestionamento, sejam analisadas as regras insertas no inciso LV, 

do art. 5º, da Constituição Federal Brasileira, bem como no art. 3º, inciso II, 

e 5°, § 5°, ambos da Lei 6.194/74, tendo em vista o direito à ampla defesa 

e à aplicação da proporcionalidade da lesão nos casos de invalidez 

permanente parcial. 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 refuta as 

teses da defesa 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. 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, cumprindo salientar, quanto ao 

primeiro ponto, 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 adminsitrativo, 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 
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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). Desta feita, tendo a 

requerida contestado o pleito, não há se falar em falta de interesse de 

agir. 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 peça de ingresso, 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. 

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 decorrentes de acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em ombro esquerdo, 

o que foi confirmado na perícia médica realizada e anexada aos autos, 

que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. 

Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos no 

registro policial, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, ficando, assim, afastada a alegação da requerida de que o 

registro feito unilateralmente é insuficiente à comprovação do acidente. 

Enfim, 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 esquerdo, quantificada em 50%, 

assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

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). No que tange aos 

danos emergentes – DAMS, pontue-se que a nova redação do art. 3º da 

Lei n.º 6.194/74, dada pelo art. 8º da Lei N.º 11.482/07, prevê o respectivo 

reembolso em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), desde que 

devidamente comprovadas as despesas. Na espécie, o conjunto 

probatório é insuficiente a comprovação de que os medicamentos 

adquiridos foram para tratamento da lesão sofrida em acidente de trânsito, 

vez que não estão relacionados a receituário médico e, além disso, as 

notas fiscais estão parcialmente ilegíveis. Portanto, não há se falar em 

responsabilidade da seguradora pelo reembolso de valores eventualmente 

despendidos pelo autor em virtude da não comprovação de que as 

despesas foram em decorrência da lesão indenizável. Sobre o pedido de 

que a indenização seja fixada em salários mínimos, impõe-se esclarecer 

que, com a modificação ocorrida nos valores das indenizações do Seguro 

Obrigatório, por meio da Medida Provisória nº 340/06, posteriormente 

convertida em Lei nº 11.482/07, as indenizações passaram a ser 

determinadas conforme valores fixos e não mais em salários mínimos, 

segundo se infere da transcrição a seguir e também mencionada pelo 

próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte;”[1] Assim, para os sinistros ocorridos a partir 

dessa alteração, não mais se aplica os parâmetro anteriores, conforme 

salário mínimo, segundo se infere também dos arestos a seguir: “AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À 

APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA 

DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em se tratando 

de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, a indenização 

decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada com base no valor do 

sa lá r io  mín imo v igente  na  da ta  do  s in i s t ro . ”  (N .U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos o autor sofreu 

acidente em 2018, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Por fim, quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso, pleiteado pela requerida, cabe assinalar 

que tal exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário 

deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Diego de Souza Mendes na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT e DAM 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). Quanto à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, cumpre assinalar que a jurisprudência 

assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os 

tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 
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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, 

considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido (DAMs), com 

fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno a requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, 

§ 8º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo 

legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] Lei N.º 6.194/74, 

alterada pela Lei N.º 11.482/07.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007796-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERTH COLETRO MENDES NOLETO (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, HERBERTH COLETRO MENDES NOLETO, 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 

30.11.2018 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 membro inferior esquerdo, 

fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização correspondente, 

pugnando, ainda, pela condenação da requerida ao pagamento dos 

honorários e custas processuais, bem como seja aplicada a teoria 

dinâmica das provas. 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 necessidade de adequação 

do valor da causa conforme o proveito econômico perseguido. Sustenta, 

ainda, a ausência de requerimento administrativo e, por isso, pugna pela 

extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse 

processual. Quanto ao mérito, diz que o autor não comprova a alegada 

invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML que demonstrasse a 

debilidade apontada e, em caso de procedência do pleito, a condenação 

deverá ocorrer após essa comprovação, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares e 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 25%. Em impugnação, o autor reitera os 

termos da inicial e concorda com o laudo médico. 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, cabendo esclarecer, 

quanto ao primeiro ponto, não ser possível a alteração do polo passivo 

para inclusão da Seguradora Líder, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 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 
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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). 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. Rejeito, portanto, as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes não 

se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 
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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 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 tornozelo esquerdo, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

faz referência ao acidente descrito pelo autor, sendo oportuno esclarecer 

também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência para 

comprovar o acidente de trânsito, ficando, assim, afastada a alegação da 

requerida de que o registro feito unilateralmente é insuficiente à 

comprovação do acidente. 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 do 

tornozelo 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 completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada 25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 25% 

do valor total da cobertura, que resulta em R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Herberth Coletro Mendes Noleto na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, 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. [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: 1008089-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GABRIELA RAMOS (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):

CAMILLA CAROLLINE ALVES DE ARRUDA

 

Vistos, CAMILA GABRIELA RAMOS, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” 

em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 7.12.2018, sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida 

se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o 

interesse de agir e nítido o dano moral sofrido. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura da clavícula, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Sustenta a legitimidade 

passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, pugnando pela 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo, requerendo a inversão do ônus da prova. 

Pede, ainda, sejam os honorários fixados no montante de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), na forma do § 8º, do art. 85, do CPC ou, em 

20% sobre o valor da causa. Ao final, para fins de prequestionamento em 

caso de indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da 

CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial, no qual foi 

apurada lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a necessidade de adequação 

do valor da causa conforme o proveito econômico perseguido. Sustenta, 

ainda, a ausência de requerimento administrativo, enfatizando que a 

autora jamais compareceu à sua sucursal para formalizar o requerimento 

administrativo. Quanto ao mérito, diz que o autor não comprova a alegada 

invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML que demonstrasse a 

debilidade apontada e, em caso de procedência do pleito, a condenação 

deverá ocorrer após essa comprovação, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Em caso de 

condenação, pede seja observada, obrigatoriamente, a Tabela de Danos 

de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares e, no mérito, 

pugna pela improcedência do pedido. Em impugnação, o autor reitera os 

termos da inicial e concorda com o laudo médico. As partes não se 

opuseram à perícia médica. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 
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arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, 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). 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). Quanto ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se a demandante pretende receber a quantia de até o teto do 

seguro DPVAT, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

conforme prevê a Lei n. 6.194/74, não há se falar em retificação do valor 

da causa, fixado nesse valor, mesmo porque sem a quantificação da 

lesão não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

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. Observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, ao contrário ao afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrentes 

de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticada com sequelas no membro superior esquerdo, o que foi 

confirmado na perícia médica realizada e anexada aos autos, que concluiu 

tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, 
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cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório 

DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando 

presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal 

entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, 

segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos no 

registro policial, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, ficando, assim, afastada a alegação da requerida de que o 

registro feito unilateralmente é insuficiente à comprovação do acidente, 

bem como a pretensão de solicitação de histórico da estadia da autora no 

Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a 

alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum 

a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). 

No caso em apreço, a parte requerente teve afetadas de forma parcial e 

definitiva as funções do membro superior esquerdo, quantificadas em 

50%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perdas anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros superiores e/ou de um das mãos 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão é parcial foi 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Respeitante à condenação da requerida 

ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pela parte demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS 

MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO 

MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Referente à proibição 

da requerida de comunicar-se com a parte autora extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento de que a 

requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé impõe-se 

esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese 

descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada nos autos. Ademais, 

cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em 

litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, 

que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, 

que a conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se 

observa dos seguintes julgados: “Para a condenação em litigância de 

má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: 

que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – 

Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância 

de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas 

elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido 

oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual 

e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a 

condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, 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 Camila Gabriela Ramos na Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais 

proposta em face da Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais S. A., 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), deixando, porém, de 

condená-la em danos morais. Proíbo a requerida de comunicar-se com a 

parte autora sobre a matéria ora estudada fora do processo Considerando 

que a autora decaiu de parte considerável do pedido (danos morais), cabe 

aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo 

assim, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% 

sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço, a sucumbência deverá ser 

suportada em igual proporção entre as partes. Suspendo, porém a 

cobrança em relação a parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita 

(art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 
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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: 1034474-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. A SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, 

qualificada nos autos, opôs “Embargos de Declaração” contra a sentença 

de mérito proferida nos autos, alegando que o julgado foi além do que o 

autor havia pedido, vez que se referia apenas às despesas de 

assistência médica e suplementar – DAMs e não à invalidez propriamente 

dita. Afirma que o autor apenas citou indenização por DAMs, não podendo 

o pedido ser considerado como de invalidez, tanto que sequer foi 

contestado na peça de defesa. Pede, assim, o acolhimento dos embargos, 

a fim de que a sentença seja reformada para restringir a condenação 

apenas às DAMs. Intimado para se manifestar, o autor alega, em 

preliminar, que o recurso possui natureza protelatória, alegando, no mais, 

que a pretensão da embargante deve ser manjada por meio de recurso 

próprio. É o relatório. Decido. Os embargos foram apresentados 

tempestivamente, vez que protocolados dentro do prazo de 5 dias previsto 

no art. 1.023, do CPC, pois a a publicação da sentença ocorreu em 

4.11.2019 (segunda-feira) e o recurso foi juntado em 11.11.2019, 

impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e 

adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil. O objetivo dos embargos declaratórios é sanar eventual obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material verificadas na sentença, servindo, 

dessa forma, como meio de aperfeiçoá-la. No caso em testilha, a 

embargante não se atém às hipóteses acima, resumindo o recurso na 

suposta existência de julgamento além do pedido, o que não condiz com a 

realidade, pois, apesar de bastante singela e em alguns momentos 

confusa, a inicial especifica os pedidos como sendo de reembolso por 

despesas médica e indenização pelos danos sofridos, segundo se infere 

do item 1 “in verbis”; “Que julgue procedente a presente ação, para 

condenar a Requerida a efetuar o pagamento do Seguro Obrigatório no 

montante de R$ 2.700,00 e reembolso à vítima – com as despesas de 

assistência médica e suplementares TOTALIZANDO R$ 62.984,44 

(sessenta e dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e 

quatro centavos) conforme documento anexo, em razão do seu DANO 

SOFRIDO” É o que se verifica também no item a.16, no qual o autor 

sustenta ser legítimo para pleitear o seguro, além dos danos acarretados e 

despesas médicas, a partir do momento em que sofreu acidente de 

trânsito que o tornou inválido, numa clara demonstração de que além das 

DAMS, ele almeja ser indenizado pela invalidez sofrida. A confusão, 

todavia, se inicia na descrição do autor acerca do valor devido a título 

indenizatório, na medida em que destaca apenas a parte que se refere às 

despesas médicas, apesar de citar corretamente o texto da lei, cabendo 

esclarecer, porém, que o imbróglio foi sanado mais à frente, quando da 

conclusão dos pedidos, na qual o recorrido especifica os valores como 

sendo de R$ 2.700,00 (despesas médicas) e R$ 62.984,44 (danos 

sofridos). Portanto, é certo que a sentença não foi omissa, tampouco 

obscura ou contraditória, cabendo salientar, quanto essa última hipótese, 

que a “A contradição que autoriza os embargos de declaração é do 

julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com 

entendimento da parte.” (STJ-4ª t., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, 

j. 7.2.02, DJU 22.4.02), não havendo, portanto, que se falar em 

acolhimento do recurso, especialmente porque também não restou 

configurado erro material passível de correção. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os 

embargos de declaração. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000774-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRANA SANDRI RODER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1000774-14.2017.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Nairana Sandri Roder Executada: Porto Seguro Companhia de 

Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, a exequente Nairana 

Sandri Roder requereu a intimação do executado para pagar o débito 

exequendo de R$ 4.485,33 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco 

reais e trinta e três centavos). Devidamente intimado, o executado 

depositou em juízo a quantia de R$ 4.613,92 (quatro mil, seiscentos e treze 

reais e noventa e dois centavos), considerando adimplida, assim, a 

obrigação, e requerendo a extinção da execução, com o que concordou a 

parte exequente. É o relatório. Decido. Diante do pagamento do débito 

exequendo, assim se inferindo dos documentos carreados para o 

processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta a execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 26646990. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036668-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON DA CRUZ MORINIGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1036668-17.2018.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Ronivon da Cruz Moriniga Executada: Porto Seguro Companhia 

de Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, o exequente Ronivon 

da Cruz Moriniga requereu a intimação do executado para pagar o débito 

exequendo de R$ 8.823,28 (oito mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte 

e oito centavos). Devidamente intimado, o executado depositou em juízo a 

quantia de R$ 9.226,54 (nove mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta 

e quatro centavos), considerando adimplida, assim, a obrigação, e 

requerendo a extinção da execução, com o que concordou a parte 

exequente. É o relatório. Decido. Diante do pagamento do débito 

exequendo, assim se inferindo dos documentos carreados para o 

processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta a execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 28020646. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015251-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GONZAGA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1015251-42.2017.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Maria de Fatima Gonzaga da Silva Executada: Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, a 

exequente Maria de Fatima Gonzaga da Silva requereu a intimação do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 143 de 248



executado para pagar o débito exequendo de R$ 3.283,59 (três mil, 

duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos). 

Devidamente intimado, o executado depositou em juízo a quantia de R$ 

3.074,43 (três mil e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), 

considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a extinção da 

execução, com o que concordou a parte exequente, a despeito da 

pequena diferença verificada entre o valor cobrado e o efetivamente 

pago. É o relatório. Decido. Diante do pagamento do débito exequendo, 

assim se inferindo dos documentos carreados para o processo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a 

execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 28615566. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015678-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SOARES ARAUJO (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1015678-05.2018.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Carlos Alberto Soares Araujo Executada: Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, o 

exequente Carlos Alberto Soares Araujo requereu a intimação do 

executado para pagar o débito exequendo de R$ 3.134,77 (três mil, cento 

e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos). Devidamente intimado, o 

executado depositou em juízo a quantia de R$ 3.115,03 (três mil, cento e 

quinze reais e três centavos), considerando adimplida, assim, a obrigação, 

e requerendo a extinção da execução, com o que concordou a parte 

exequente, a despeito da pequena diferença verificada entre o valor 

cobrado e o efetivamente pago. É o relatório. Decido. Diante do pagamento 

do débito exequendo, assim se inferindo dos documentos carreados para 

o processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta a execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 28805618. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017899-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO DUARTE DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1017899-29.2016.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Jânio Duarte dos Reis Executada: Porto Seguro Companhia de 

Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, o exequente Jânio 

Duarte dos Reis requereu a intimação do executado para pagar o débito 

exequendo de R$ 8.563,92 (oito mil, quinhentos e sessenta e três reais e 

noventa e dois centavos). Devidamente intimado, o executado depositou 

em juízo a quantia de R$ 8.723,82 (oito mil, setecentos e vinte e três reais 

e oitenta e dois centavos), considerando adimplida, assim, a obrigação, e 

requerendo a extinção da execução, com o que concordou a parte 

exequente. É o relatório. Decido. Diante do pagamento do débito 

exequendo, assim se inferindo dos documentos carreados para o 

processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta a execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 28539522. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003885-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANY MURIELL DE FREITAS (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1003885-06.2017.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Luciany Muriell de Freitas Executada: Porto Seguro Companhia 

de Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, a exequente Luciany 

Muriell de Freitas requereu a intimação do executado para pagar o débito 

exequendo de R$ 7.247,67 (sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e sete centavos). Devidamente intimado, o executado depositou 

em juízo a quantia de R$ 7.349,97 (sete mil, trezentos e quarenta e nove 

reais e noventa e sete centavos), considerando adimplida, assim, a 

obrigação, e requerendo a extinção da execução, com o que concordou a 

parte exequente. É o relatório. Decido. Diante do pagamento do débito 

exequendo, assim se inferindo dos documentos carreados para o 

processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta a execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 28187690. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021734-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE ARRUDA CARDOSO DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1021734-54.2018.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Marcos de Arruda Cardoso do Prado Executada: Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, o Marcos 

de Arruda Cardoso do Prado requereu a intimação do executado para 

pagar o débito exequendo de R$ 2.255,68 (dois mil, duzentos e cinquenta 

e cinco reais e sessenta e oito centavos). Devidamente intimado, o 

executado depositou em juízo a quantia de R$ 2.295,53 (dois mil, duzentos 

e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), considerando 

adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a extinção da execução, com 

o que concordou a parte exequente. É o relatório. Decido. Diante do 

pagamento do débito exequendo, assim se inferindo dos documentos 

carreados para o processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, declaro extinta a execução, ordenando sejam os valores 

transferidos para a conta bancária declinada no Id. 29156073. Sem 

custas, nem honorários. Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006462-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXMARY DE ALMEIDA AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR OAB - MT20407/O (ADVOGADO(A))

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje n.1006462-49.2020.8.11.0041 (P) VISTOS, A parte Autora formulou 

pedido de gratuidade judiciária, sem trazer aos autos qualquer elemento de 

prova capaz de elucidar sua renda mensal ou a alegada incapacidade 

financeira para suportar o pagamento das custas processuais de 

distribuição da ação. Desta feita, determino a INTIMAÇÃO da parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, JUNTAR Declaração de Imposto de 

Renda atual e carteira de trabalho, e/ou outro elemento de prova capaz de 

demonstrar a incapacidade financeira para suportar as custas 

processuais de distribuição da ação sem prejuízo do próprio sustento, sob 

pena de indeferimento do benefício da gratuidade vindicado. Determino 

ainda a juntada das faturas detalhadas anteriores ao período da 

recuperação de consumo e seus respectivos comprovantes de 

pagamento, devendo também informar a partir de qual mês ocorreu o corte 

dos serviços. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

minutar decisão de tutela de urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006251-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM PIRES CUNHA (AUTOR(A))

BRUNO EDSON EREGIPE MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWERTON JOSE CARVALHO OAB - MT26339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 321 do CPC, EMENDAR A INICIAL, juntando aos autos 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(declaração de imposto de renda, holerite, etc...), sob pena de 

indeferimento do benefício. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para análise do pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006119-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULYANE LUCIA ALVES DE OLIVEIRA (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):

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, 14 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058417-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DO ESPIRITO SANTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

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, requerendo o prosseguimento do feito (Id 

28196417) No caso, a parte Autora pretende o reconhecimento da 

validade do pedido administrativo, alegando que a parte Requerida 

recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento do protocolo 

para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem como, que a 

Seguradora Requerida também se nega a listar os documentos que foram 

apresentados no momento da tentativa do protocolo do pedido, 

restringindo-se apenas em “recusar” o pedido administrativo. Requer 

ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras 

para suportar os encargos processuais, anexando ao pedido o 

comprovante de renda. Em que pese ser do conhecimento deste 

Magistrado, que na grande maioria dos casos envolvendo a cobrança do 

Seguro DPVAT, as partes estão juntando nos autos, os mesmos 

documentos a fim de amparar a alegação de recusa do protocolo 

administrativo pela Seguradora ora Requerida, dentre eles: reclamação 

feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa de protocolo, ata notarial 

de constatação de fato, notificação extrajudicial e termo de audiência de 

conciliação ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem ao menos 

demonstrar a tentativa de protocolamento do pedido administrativo da 

parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de que, em 

casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar a 

exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular exercício 

do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, seguindo o 

posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, recebo o 

pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida 

para os termos da ação e comparecimento a audiência de conciliação 

prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada pela 

Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 
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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, 14 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1045456-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME KUHN PUPULIN (AUTOR(A))

FILIPE KUHN PUPULIN (AUTOR(A))

CAMILA KUHN PUPULIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT18988-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REMA CONSTRUTORA LIMITADA - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Usucapião onde a parte requerente vem 

aos autos trazer informações e documentos para emenda do pedido 

inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído 

com os documentos indispensáveis, recebo o pedido formulado no Id nº 

25673443, para emenda da inicial e presumindo como verdadeira a 

condição financeira declarada nos autos, defiro aos requerentes os 

benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Anotem-se nos 

autos os endereços dos confinantes indicados no Id 26675271. A seguir 

citem-se e intimem-se a(s) parte (s) Requerida(s) para conhecimento da 

ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências dos 

artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Designe a secretaria 

a audiência de Conciliação prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, a ser 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. Intimem-se as partes (Autor e Réu) acerca da audiência de 

conciliação a ser designada. Citem-se os Confinantes pessoalmente, para 

conhecimento da ação e, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, pleitear 

o que entender de direito (artigo 246, §3º do CPC). Consigno que, por 

economia processual, no cumprimento deste ato citatório, deverá o Oficial 

de justiça certificar o estado civil dos Confinantes, tomando a termo (se 

existir) a qualificação exata do cônjuge (nome, endereço completo, 

profissão, RG, CPF e telefone para contato). Intimem-se a Fazenda Pública 

da União, Estado e Município, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

interesse na causa, conforme dispõe o artigo 183 do CPC. Citem-se, por 

edital, eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto 

no artigo 257, III do CPC, deixo de nomear curador especial aos réus e 

interessados incertos citados por edital, por ser medida desnecessária. 

Notifique-se o Ministério Público acerca desta ação para querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar interesse processual (Artigo 176 do 

CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057664-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIF MOREIRA DA CRUZ (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):

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, requerendo o prosseguimento do feito (Id 

28450668) No caso, a parte Autora pretende o reconhecimento da 

validade do pedido administrativo, alegando que a parte Requerida 

recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento do protocolo 

para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem como, que a 

Seguradora Requerida também se nega a listar os documentos que foram 

apresentados no momento da tentativa do protocolo do pedido, 

restringindo-se apenas em “recusar” o pedido administrativo. Requer 

ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras 

para suportar os encargos processuais, anexando ao pedido o 

comprovante de renda. Em que pese ser do conhecimento deste 

Magistrado, que na grande maioria dos casos envolvendo a cobrança do 

Seguro DPVAT, as partes estão juntando nos autos, os mesmos 

documentos a fim de amparar a alegação de recusa do protocolo 

administrativo pela Seguradora ora Requerida, dentre eles: reclamação 

feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa de protocolo, ata notarial 

de constatação de fato, notificação extrajudicial e termo de audiência de 

conciliação ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem ao menos 

demonstrar a tentativa de protocolamento do pedido administrativo da 

parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de que, em 

casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar a 

exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular exercício 

do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, seguindo o 

posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, recebo o 

pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida 

para os termos da ação e comparecimento a audiência de conciliação 

prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada pela 

Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

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, 14 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 
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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: 1010058-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE SOARES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Em manifestação nos autos, a parte autora vem requer o 

prosseguimento do feito, alegando que decorreu o prazo para a parte 

requerida pagar a indenização DPVAT, e que não recebeu nenhum valor. 

Dos autos, contata-se o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo 

do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, conforme 

informação prestada pela parte autora, dessa forma, defiro o pedido de 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 19329454. Dando cumprimento 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor da secretaria, que 

agende data para realização de audiência conciliatória a ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1028265-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA SAK TREVISAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO NORBERTO ALMEIDA BRITO OAB - MT3688-O (ADVOGADO(A))

ALINE CALDAS BRITO OAB - MT22235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACROPOLO INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Usucapião onde a parte autora compelida a 

indicar o endereço da parte requerida, para emenda da inicial, vem aos 

autos relatar todas as diligencias empreendidas com tal finalidade, mas 

que foram infrutíferas, requerendo ao final a citação da parte requerida 

por edital. Posto isso, tratando-se a parte indicada no polo passivo do 

presente feito de pessoa jurídica, antes do recebimento da ação e da 

determinação da citação por edital, entendo necessário, esgotar as 

diligencias para fins de localizar a parte indicada no polo passivo. Posto 

isso oficie à Junta Comercial do Estado, solicitando informações quanto os 

últimos atos Constitutivos da empresa requerida e de seus sócios, no 

prazo de dez dias, sob pena de desobediência. Juntadas as informações 

acima solicitadas, diga o requerente em cinco dias, a seguir, voltem-me os 

autos conclusos, para recebimento do pedido inicial. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1006346-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, 

TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK BARBOSA DA SILVA (REU)

ODAIR EGUES (REU)

APARECIDA DE CASTRO SOARES (REU)

LOURENCO SANTANA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Exigir Contas, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. No caso, o valor atribuído à causa, 

também não corresponde com o valor da pretensão almejada pelos 

requerentes, que sabemos, deve guardar obrigatoriamente, íntima relação 

com a expressão econômica dos pedidos pleiteados nos autos – art. 291, 

V, do CPC, que no caso, deve ser o valor mínimo estimado, declarado nos 

autos pelos requerentes. Desse modo, intimem-se os requerentes, via 

DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, atribuindo valor correto a causa - art. 319, V do CPC, bem 

como, para recolher as custas processuais, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (artigos 321 e 290, do 

CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006143-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CESAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

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 
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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, 14 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006266-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA BICUDO (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):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido inicial, 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência, ou da Certidão 

de Atendimento pelo Samu, bem como, do comprovante de renda para 

análise do pedido de gratuidade. Diante disso, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, trazendo para os autos o documento acima 

citado, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade, 

anexando no feito o documento hábil de comprovação de renda (cópia da 

Carteira de Trabalho, holerite ou última declaração de imposto de renda), 

ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único). Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006232-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por danos Materiais e Morais, 

onde a parte autora requer a gratuidade da Justiça, alegando não ter 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, 

deixando, contudo, de anexar ao pedido o documento probatório 

necessário. Posto isso, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do 

CPC, intime a parte requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, demonstrando que faz jus ao 

benefício requerido, anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no 

que dispõe os artigos 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006228-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA DA COSTA (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):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido inicial, 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu, bem como, do comprovante de renda para análise 

do pedido de gratuidade. Diante disso, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, trazendo para os autos o documento acima citado, bem 

como, para demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando 

no feito o documento hábil de comprovação de renda (cópia da Carteira de 

Trabalho, holerite ou última declaração de imposto de renda), ou ainda, 

para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006368-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANO ANTONIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro 

Obrigatório DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com os encargos 

processuais. O pedido no caso, encontra-se instruído com os documentos 

indispensáveis, incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago 

pela parte requerida administrativamente, preenchendo os requisitos 

básicos. Dessa forma, recebo o pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao gestor da secretaria q agende data para realização de 

audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006293-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PEREIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 

3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória que deverá ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006166-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES DA CONCEICAO ALVARENGA (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 29191475. 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, 14 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008001-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que as provas colacionadas nos autos, não são 

insuficientes para o julgamento da lide, sendo imprescindível a apuração 

da existência de incapacidade, se definitiva e qual o grau, por perícia 

médica. No caso, a realização da prova pericial médica, foi postulada nos 

autos por ambas as partes, e conforme dispõe o art. 95 do CPC, compete 

às partes o rateio do adiantamento das despesas decorrentes de perícia 

quando o pedido foi formulado por ambas as partes. Todavia, sendo a 

parte Autora beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua 

proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se ao final restar vencida ou 

sucumbente em parte. Em se tratando de prova pericial imprescindível para 

o desfecho da lide, o não comparecimento injustificado para o ato, o 

descumprimento ou a recusa da parte Requerida em efetuar o 

adiantamento da sua cota parte dos honorários periciais, será interpretado 

como litigância de má-fé, com a condenação ao pagamento de multa, 

revertida em favor da parte adversa (CPC, art. 79 e seguintes). 

Lembrando que, em caso, da Seguradora Requerida sair vencedora da 

lide, nada a impede de buscar o ressarcimento dos honorários adiantados 

diretamente do Estado. (CPC, art.82, § 2º) Posto isso, NOMEIO como Perito 

do Juízo Drº Reinaldo Prestes Neto, cadastrado junto ao banco de dados 

de peritos do TJ/MT, com endereço na Avenida Aclimação, nº 265, Prédio 

Prevencor, Anexo ao Hospital São Mateus, no Bosque da Saúde CEP 

78.050-040, Cuiabá MT, ou pelos Telefones nº 65 3051-2376, 65 

3051-2250 (consultório), para realizar perícia na parte requerente, 

independente de compromisso sob a fé de seu grau, bem como, para 

apresentar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465, §2º, CPC), que deverá ser estabelecida de acordo com o que dispõe 

a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. Consigne-se, que o laudo 

pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, após o início 

dos trabalhos, e que o perito deverá apresentar o cronograma dos 

trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para que as 

partes sejam notificadas a acompanhar a produção da prova. (art. 473 do 

CPC). Com a apresentação da proposta, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA 

sobre o profissional e o valor dos honorários, deverão os REQUERIDOS 

imediatamente DEPOSITAR a cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA 

em juízo (CPC, art. 95), sob pena de preclusão. Estando nos autos, 

comprovado o depósito dos honorários periciais, agende-se com o expert 

a data de início dos trabalhos, intimando-se as partes, devendo a parte 

Autora SER INTIMADA PESSOALMENTE para comparecer no local 

designado, advertindo-a que a ausência injustificada implicará na 

preclusão da prova, certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o 

laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais ADIANTADOS pela 

parte Requerida em favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para que no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477, §1º do CPC), e após voltem os autos 

conclusos para sentença. Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm 

o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006126-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde o autor requer a gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o documento 

probatório necessário. Posto isso, intime a parte requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, demonstrando nos autos que faz jus ao benefício requerido, 

anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite, etc, ou última declaração de 

imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe os artigos 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035587-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LONGUINHO BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que as provas colacionadas nos autos, não são 

insuficientes para o julgamento da lide, sendo imprescindível a apuração 

da existência de incapacidade, se definitiva e qual o grau, por perícia 

médica. No caso, a realização da prova pericial médica, foi postulada nos 

autos por ambas as partes, e conforme dispõe o art. 95 do CPC, compete 

às partes o rateio do adiantamento das despesas decorrentes de perícia 

quando o pedido foi formulado por ambas as partes. Todavia, sendo a 

parte Autora beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua 

proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se ao final restar vencida ou 

sucumbente em parte. Em se tratando de prova pericial imprescindível para 

o desfecho da lide, o não comparecimento injustificado para o ato, o 

descumprimento ou a recusa da parte Requerida em efetuar o 

adiantamento da sua cota parte dos honorários periciais, será interpretado 

como litigância de má-fé, com a condenação ao pagamento de multa, 

revertida em favor da parte adversa (CPC, art. 79 e seguintes). 

Lembrando que, em caso, da Seguradora Requerida sair vencedora da 

lide, nada a impede de buscar o ressarcimento dos honorários adiantados 

diretamente do Estado. (CPC, art.82, § 2º) Posto isso, NOMEIO como Perito 

do Juízo Drº Reinaldo Prestes Neto, cadastrado junto ao banco de dados 

de peritos do TJ/MT, com endereço na Avenida Aclimação, nº 265, Prédio 

Prevencor, Anexo ao Hospital São Mateus, no Bosque da Saúde CEP 

78.050-040, Cuiabá MT, ou pelos Telefones nº 65 3051-2376, 65 

3051-2250 (consultório), para realizar perícia na parte requerente, 

independente de compromisso sob a fé de seu grau, bem como, para 

apresentar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465, §2º, CPC), que deverá ser estabelecida de acordo com o que dispõe 

a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. Consigne-se, que o laudo 

pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, após o início 

dos trabalhos, e que o perito deverá apresentar o cronograma dos 

trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para que as 

partes sejam notificadas a acompanhar a produção da prova. (art. 473 do 

CPC). Com a apresentação da proposta, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA 

sobre o profissional e o valor dos honorários, deverão os REQUERIDOS 

imediatamente DEPOSITAR a cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA 

em juízo (CPC, art. 95), sob pena de preclusão. Estando nos autos, 

comprovado o depósito dos honorários periciais, agende-se com o expert 

a data de início dos trabalhos, intimando-se as partes, devendo a parte 

Autora SER INTIMADA PESSOALMENTE para comparecer no local 

designado, advertindo-a que a ausência injustificada implicará na 

preclusão da prova, certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o 

laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais ADIANTADOS pela 

parte Requerida em favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para que no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477, §1º do CPC), e após voltem os autos 

conclusos para sentença. Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm 

o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035433-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MACEDO CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que as provas colacionadas nos autos, não são 

insuficientes para o julgamento da lide, sendo imprescindível a apuração 

da existência de incapacidade, se definitiva e qual o grau, por perícia 

médica. No caso, a realização da prova pericial médica, foi postulada nos 

autos por ambas as partes, e conforme dispõe o art. 95 do CPC, compete 

às partes o rateio do adiantamento das despesas decorrentes de perícia 

quando o pedido foi formulado por ambas as partes. Todavia, sendo a 

parte Autora beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua 

proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se ao final restar vencida ou 

sucumbente em parte. Em se tratando de prova pericial imprescindível para 

o desfecho da lide, o não comparecimento injustificado para o ato, o 

descumprimento ou a recusa da parte Requerida em efetuar o 

adiantamento da sua cota parte dos honorários periciais, será interpretado 

como litigância de má-fé, com a condenação ao pagamento de multa, 

revertida em favor da parte adversa (CPC, art. 79 e seguintes). 

Lembrando que, em caso, da Seguradora Requerida sair vencedora da 

lide, nada a impede de buscar o ressarcimento dos honorários adiantados 

diretamente do Estado. (CPC, art.82, § 2º) Posto isso, NOMEIO como Perito 

do Juízo Drº Reinaldo Prestes Neto, cadastrado junto ao banco de dados 

de peritos do TJ/MT, com endereço na Avenida Aclimação, nº 265, Prédio 

Prevencor, Anexo ao Hospital São Mateus, no Bosque da Saúde CEP 

78.050-040, Cuiabá MT, ou pelos Telefones nº 65 3051-2376, 65 

3051-2250 (consultório), para realizar perícia na parte requerente, 

independente de compromisso sob a fé de seu grau, bem como, para 

apresentar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465, §2º, CPC), que deverá ser estabelecida de acordo com o que dispõe 

a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. Consigne-se, que o laudo 

pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, após o início 

dos trabalhos, e que o perito deverá apresentar o cronograma dos 

trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para que as 

partes sejam notificadas a acompanhar a produção da prova. (art. 473 do 

CPC). Com a apresentação da proposta, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA 

sobre o profissional e o valor dos honorários, deverão os REQUERIDOS 

imediatamente DEPOSITAR a cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA 

em juízo (CPC, art. 95), sob pena de preclusão. Estando nos autos, 

comprovado o depósito dos honorários periciais, agende-se com o expert 

a data de início dos trabalhos, intimando-se as partes, devendo a parte 

Autora SER INTIMADA PESSOALMENTE para comparecer no local 
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designado, advertindo-a que a ausência injustificada implicará na 

preclusão da prova, certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o 

laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais ADIANTADOS pela 

parte Requerida em favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para que no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477, §1º do CPC), e após voltem os autos 

conclusos para sentença. Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm 

o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006377-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DO CARMO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente 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, 14 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020001-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO ALVES 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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que as provas colacionadas nos autos, não são 

insuficientes para o julgamento da lide, sendo imprescindível a apuração 

da existência de incapacidade, se definitiva e qual o grau, por perícia 

médica. No caso, a realização da prova pericial médica, foi postulada nos 

autos por ambas as partes, e conforme dispõe o art. 95 do CPC, compete 

às partes o rateio do adiantamento das despesas decorrentes de perícia 

quando o pedido foi formulado por ambas as partes. Todavia, sendo a 

parte Autora beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua 

proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se ao final restar vencida ou 

sucumbente em parte. Em se tratando de prova pericial imprescindível para 

o desfecho da lide, o não comparecimento injustificado para o ato, o 

descumprimento ou a recusa da parte Requerida em efetuar o 

adiantamento da sua cota parte dos honorários periciais, será interpretado 

como litigância de má-fé, com a condenação ao pagamento de multa, 

revertida em favor da parte adversa (CPC, art. 79 e seguintes). 

Lembrando que, em caso, da Seguradora Requerida sair vencedora da 

lide, nada a impede de buscar o ressarcimento dos honorários adiantados 

diretamente do Estado. (CPC, art.82, § 2º) Posto isso, NOMEIO como Perito 

do Juízo Drº Reinaldo Prestes Neto, cadastrado junto ao banco de dados 

de peritos do TJ/MT, com endereço na Avenida Aclimação, nº 265, Prédio 

Prevencor, Anexo ao Hospital São Mateus, no Bosque da Saúde CEP 

78.050-040, Cuiabá MT, ou pelos Telefones nº 65 3051-2376, 65 

3051-2250 (consultório), para realizar perícia na parte requerente, 

independente de compromisso sob a fé de seu grau, bem como, para 

apresentar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465, §2º, CPC), que deverá ser estabelecida de acordo com o que dispõe 

a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. Consigne-se, que o laudo 

pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, após o início 

dos trabalhos, e que o perito deverá apresentar o cronograma dos 

trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para que as 

partes sejam notificadas a acompanhar a produção da prova. (art. 473 do 

CPC). Com a apresentação da proposta, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA 

sobre o profissional e o valor dos honorários, deverão os REQUERIDOS 

imediatamente DEPOSITAR a cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA 

em juízo (CPC, art. 95), sob pena de preclusão. Estando nos autos, 

comprovado o depósito dos honorários periciais, agende-se com o expert 

a data de início dos trabalhos, intimando-se as partes, devendo a parte 

Autora SER INTIMADA PESSOALMENTE para comparecer no local 

designado, advertindo-a que a ausência injustificada implicará na 

preclusão da prova, certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o 

laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais ADIANTADOS pela 

parte Requerida em favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para que no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477, §1º do CPC), e após voltem os autos 

conclusos para sentença. Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm 

o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036693-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ANDREWS CARVALHO AYARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que as provas colacionadas nos autos, não são 

insuficientes para o julgamento da lide, sendo imprescindível a apuração 

da existência de incapacidade, se definitiva e qual o grau, por perícia 

médica. No caso, a realização da prova pericial médica, foi postulada nos 

autos por ambas as partes, e conforme dispõe o art. 95 do CPC, compete 

às partes o rateio do adiantamento das despesas decorrentes de perícia 

quando o pedido foi formulado por ambas as partes. Todavia, sendo a 

parte Autora beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua 

proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se ao final restar vencida ou 

sucumbente em parte. Em se tratando de prova pericial imprescindível para 

o desfecho da lide, o não comparecimento injustificado para o ato, o 

descumprimento ou a recusa da parte Requerida em efetuar o 

adiantamento da sua cota parte dos honorários periciais, será interpretado 

como litigância de má-fé, com a condenação ao pagamento de multa, 

revertida em favor da parte adversa (CPC, art. 79 e seguintes). 

Lembrando que, em caso, da Seguradora Requerida sair vencedora da 

lide, nada a impede de buscar o ressarcimento dos honorários adiantados 

diretamente do Estado. (CPC, art.82, § 2º) Posto isso, NOMEIO como Perito 

do Juízo Drº Reinaldo Prestes Neto, cadastrado junto ao banco de dados 

de peritos do TJ/MT, com endereço na Avenida Aclimação, nº 265, Prédio 

Prevencor, Anexo ao Hospital São Mateus, no Bosque da Saúde CEP 

78.050-040, Cuiabá MT, ou pelos Telefones nº 65 3051-2376, 65 

3051-2250 (consultório), para realizar perícia na parte requerente, 

independente de compromisso sob a fé de seu grau, bem como, para 

apresentar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465, §2º, CPC), que deverá ser estabelecida de acordo com o que dispõe 

a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. Consigne-se, que o laudo 

pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, após o início 

dos trabalhos, e que o perito deverá apresentar o cronograma dos 

trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para que as 

partes sejam notificadas a acompanhar a produção da prova. (art. 473 do 

CPC). Com a apresentação da proposta, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA 

sobre o profissional e o valor dos honorários, deverão os REQUERIDOS 

imediatamente DEPOSITAR a cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA 

em juízo (CPC, art. 95), sob pena de preclusão. Estando nos autos, 

comprovado o depósito dos honorários periciais, agende-se com o expert 

a data de início dos trabalhos, intimando-se as partes, devendo a parte 

Autora SER INTIMADA PESSOALMENTE para comparecer no local 

designado, advertindo-a que a ausência injustificada implicará na 

preclusão da prova, certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o 

laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais ADIANTADOS pela 

parte Requerida em favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para que no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477, §1º do CPC), e após voltem os autos 

conclusos para sentença. Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm 

o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032613-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON APARECIDO ALVES DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que as provas colacionadas nos autos, não são 

insuficientes para o julgamento da lide, sendo imprescindível a apuração 

da existência de incapacidade, se definitiva e qual o grau, por perícia 

médica. No caso, a realização da prova pericial médica, foi postulada nos 

autos por ambas as partes, e conforme dispõe o art. 95 do CPC, compete 

às partes o rateio do adiantamento das despesas decorrentes de perícia 

quando o pedido foi formulado por ambas as partes. Todavia, sendo a 

parte Autora beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua 

proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se ao final restar vencida ou 

sucumbente em parte. Em se tratando de prova pericial imprescindível para 

o desfecho da lide, o não comparecimento injustificado para o ato, o 

descumprimento ou a recusa da parte Requerida em efetuar o 

adiantamento da sua cota parte dos honorários periciais, será interpretado 

como litigância de má-fé, com a condenação ao pagamento de multa, 

revertida em favor da parte adversa (CPC, art. 79 e seguintes). 

Lembrando que, em caso, da Seguradora Requerida sair vencedora da 

lide, nada a impede de buscar o ressarcimento dos honorários adiantados 

diretamente do Estado. (CPC, art.82, § 2º) Posto isso, NOMEIO como Perito 

do Juízo Drº Reinaldo Prestes Neto, cadastrado junto ao banco de dados 

de peritos do TJ/MT, com endereço na Avenida Aclimação, nº 265, Prédio 

Prevencor, Anexo ao Hospital São Mateus, no Bosque da Saúde CEP 

78.050-040, Cuiabá MT, ou pelos Telefones nº 65 3051-2376, 65 

3051-2250 (consultório), para realizar perícia na parte requerente, 

independente de compromisso sob a fé de seu grau, bem como, para 

apresentar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465, §2º, CPC), que deverá ser estabelecida de acordo com o que dispõe 

a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. Consigne-se, que o laudo 

pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, após o início 

dos trabalhos, e que o perito deverá apresentar o cronograma dos 

trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para que as 

partes sejam notificadas a acompanhar a produção da prova. (art. 473 do 

CPC). Com a apresentação da proposta, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA 

sobre o profissional e o valor dos honorários, deverão os REQUERIDOS 

imediatamente DEPOSITAR a cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA 

em juízo (CPC, art. 95), sob pena de preclusão. Estando nos autos, 

comprovado o depósito dos honorários periciais, agende-se com o expert 

a data de início dos trabalhos, intimando-se as partes, devendo a parte 

Autora SER INTIMADA PESSOALMENTE para comparecer no local 

designado, advertindo-a que a ausência injustificada implicará na 

preclusão da prova, certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o 

laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais ADIANTADOS pela 

parte Requerida em favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para que no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477, §1º do CPC), e após voltem os autos 

conclusos para sentença. Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm 

o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006412-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARROSO DE FREITAS OAB - 519.471.452-15 

(REPRESENTANTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 

3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória que deverá ser realizada 
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no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006434-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

GENELCI DA SILVA OAB - 567.747.371-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 

3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória que deverá ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006492-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TIJUCAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Monitória, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. Não havendo pedido de gratuidade a ser analisado, 

intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

o pedido inicial, anexando no processo a Guia de recolhimento e o 

comprovante de pagamento das custas de Distribuição, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). 

Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-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, 14 de fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006397-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CIPRIANO FREITAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro 

Obrigatório DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com os encargos 

processuais. O pedido no caso, encontra-se instruído com os documentos 

indispensáveis, incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago 

pela parte requerida administrativamente, preenchendo os requisitos 

básicos. Dessa forma, recebo o pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao gestor da secretaria q agende data para realização de 

audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018742-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 153 de 248



 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que aguarda emenda Da inicial, para juntada do 

requerimento administrativo. A parte requerente no caso, vem requerer o 

prosseguimento do feito, afirmando que E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso já firmou posicionamento de que havendo comprovações 

inequívocas da conduta desidiosa da ré, os documentos anexados nos 

autos são suficientes para afastar a exigibilidade do requerimento prévio 

administrativo para o regular exercício do direito de Ação. Posto isso, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

e a orientação do Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário 

n.631.240, acolho o pedido formulado pela parte requerente no Id nº 

19231850, e recebo o pedido inicial. CITE-SE e INTIME-SE a 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. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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. Ressalte-se que não havendo composição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora 

para em 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019092-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA ESTEVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que aguarda emenda Da inicial, para juntada do 

requerimento administrativo. A parte requerente no caso, vem requerer o 

prosseguimento do feito, afirmando que E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso já firmou posicionamento de que havendo comprovações 

inequívocas da conduta desidiosa da ré, os documentos anexados nos 

autos são suficientes para afastar a exigibilidade do requerimento prévio 

administrativo para o regular exercício do direito de Ação. Posto isso, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

e a orientação do Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário 

n.631.240, acolho o pedido formulado pela parte requerente no Id nº 

19231865, e recebo o pedido inicial. CITE-SE e INTIME-SE a 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. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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. Ressalte-se que não havendo composição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora 

para em 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006431-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE SOUZA OAB - 606.274.929-91 (REPRESENTANTE)

A. C. S. D. S. OAB - 061.073.471-78 (REPRESENTANTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença da Indenização 

do Seguro Obrigatório DPVAT, onde a parte requerente menor púbere 

representada por seu genitor, requer a gratuidade da justiça, alegando 

falta de condições financeira para arcar com as despesas processuais. 

Estando o pedido instruído com os documentos necessários, incluindo a o 

comprovante de renda e a cópia do recibo da indenização que foi pago 

administrativamente pela parte requerida, recebo o pedido inicial, deferindo 

aos requerentes os benefícios da Gratuidade da justiça. Anotem-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor da 

Secretaria que agende data para realização de audiência conciliatória, a 

ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Havendo nos autos interesse de menor, 

dê-se vista do feito ao Ilustre representante do Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019088-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que aguarda emenda Da inicial, para juntada do 

requerimento administrativo. A parte requerente no caso, vem requerer o 

prosseguimento do feito, afirmando que E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso já firmou posicionamento de que havendo comprovações 

inequívocas da conduta desidiosa da ré, os documentos anexados nos 

autos são suficientes para afastar a exigibilidade do requerimento prévio 
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administrativo para o regular exercício do direito de Ação. Posto isso, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

e a orientação do Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário 

n.631.240, acolho o pedido formulado pela parte requerente no Id nº 

1923184, e recebo o pedido inicial. CITE-SE e INTIME-SE a 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. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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. Ressalte-se que não havendo composição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora 

para em 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026046-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que aguarda emenda Da inicial, para juntada do 

requerimento administrativo. A parte requerente no caso, vem requerer o 

prosseguimento do feito, afirmando que E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso já firmou posicionamento de que havendo comprovações 

inequívocas da conduta desidiosa da ré, os documentos anexados nos 

autos são suficientes para afastar a exigibilidade do requerimento prévio 

administrativo para o regular exercício do direito de Ação. Posto isso, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

e a orientação do Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário 

n.631.240, acolho o pedido formulado pela parte requerente no Id nº 

19231870, e recebo o pedido inicial. CITE-SE e INTIME-SE a 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. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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. Ressalte-se que não havendo composição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora 

para em 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006594-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais, onde a parte autora requer a concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com o 

ônus processual. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, fundamentado no que dispõe 

o § 3º do artigo 99 do CPC. Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor da secretaria que agende data 

para 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) dias úteis, impugnar a contestação. Havendo nos autos 

interesse de menor, dê-se vista do feito ao Ilustre representante do 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006593-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILDES DE ARAUJO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais, onde a parte autora requer a concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com o 

ônus processual. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, fundamentado no que dispõe 

o § 3º do artigo 99 do CPC. Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor da secretaria que agende data 

para 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 
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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) dias úteis, impugnar a contestação. Havendo nos autos 

interesse de menor, dê-se vista do feito ao Ilustre representante do 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006574-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

LINDOMAR PERES PERUSSI OAB - 882.236.041-91 (REPRESENTANTE)

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 15 de Fevereiro de 2020, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT, conforme documento anexado 

nos autos no Id 29280702. 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, 17 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006567-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOVANILDO FIGUEIREDO DE AGUIAR OAB - 694.202.621-20 

(REPRESENTANTE)

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 

3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória que deverá ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006571-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

SHEILA TAIS DE SOUZA OAB - 714.370.131-98 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 

3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória que deverá ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060519-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória onde a parte autora vem aos autos 

anexar documentos para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento 

do feito. Estando o pedido instruído com os documentos indispensáveis, 

acompanhado de prova escrita, sem eficácia de Título Executivo, tem-se 

por satisfeito o requisito da Ação Monitória - artigo 700, caput do CPC. 

Posto isso, defiro o pedido formulado no Id 28943447, para emenda do 

pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro ao requerente os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s) no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

da quantia pleiteada no pedido inicial, e os honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701 do CPC), ou oferecer 

embargos, os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. Nos 

termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se no mandado, 

que o requerido será isento do pagamento das custas processuais se 

cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006579-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

ROSINEIVA FONSECA DA MAIA SANTANA DE SOUZA OAB - 

436.977.201-04 (REPRESENTANTE)

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 15 de Fevereiro de 2020, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT, conforme documento anexado 

nos autos no Id 29281982. 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, 17 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006024-23.2020.8.11.0041

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, 17 de fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017992-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT7881-O (ADVOGADO(A))

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT18988-O (ADVOGADO(A))

ANDREA FIASCHI MOREIRA OAB - MT15645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA TOLIO FERRARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança onde a parte requerente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando o feito instruindo com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido formulado no Id 29013984, para emenda 

do pedido inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor da secretaria que agende eletronicamente, data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se e intime-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se da audiência a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006646-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RODRIGUE DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 157 de 248



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, 17 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006651-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA GONCALVES BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 

3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória que deverá ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1045064-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA LAUDA BURMANN OAB - MT18476/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO DOS SANTOS FURTOSA (REU)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (REU)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REU)

PLURACY LEMOS DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Usucapião onde a parte requerente vem 

aos autos trazer informações e documentos para emenda do pedido 

inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído 

com os documentos indispensáveis, recebo os pedidos formulados nos 

Ids nº 25717649 e 26225086, 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-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. Intimem-se as partes (Autor e Réu) acerca da audiência de 

conciliação a ser designada. Citem-se os Confinantes pessoalmente, para 

conhecimento da ação e, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, pleitear 

o que entender de direito (artigo 246, §3º do CPC). Consigno que, por 

economia processual, no cumprimento deste ato citatório, deverá o Oficial 

de justiça certificar o estado civil dos Confinantes, tomando a termo (se 

existir) a qualificação exata do cônjuge (nome, endereço completo, 

profissão, RG, CPF e telefone para contato). Intimem-se a Fazenda Pública 

da União, Estado e Município, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

interesse na causa, conforme dispõe o artigo 183 do CPC. Citem-se, por 

edital, eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto 

no artigo 257, III do CPC, deixo de nomear curador especial aos réus e 

interessados incertos citados por edital, por ser medida desnecessária. 

Notifique-se o Ministério Público acerca desta ação para querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar interesse processual (Artigo 176 do 

CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006296-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON DU PARC (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT19125-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada 

no art. 784, inciso X do CPC – Credito referente as contribuições 

ordinárias e extraordinárias de Condomínio edilícios. No caso, a parte 

exequente comprovou nos autos o recolhimento das custas processuais. 
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Dessa forma, estando o feito instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido inicial Cite-se a parte(s) executado(s) 

para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento 

da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de 

Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) 

executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 

Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá constar que se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem 

pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, 

lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) 

executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012617-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que as provas colacionadas nos autos, não são 

insuficientes para o julgamento da lide, sendo imprescindível a apuração 

da existência de incapacidade, se definitiva e qual o grau, por perícia 

médica. No caso, a realização da prova pericial médica, foi postulada nos 

autos por ambas as partes, e conforme dispõe o art. 95 do CPC, compete 

às partes o rateio do adiantamento das despesas decorrentes de perícia 

quando o pedido foi formulado por ambas as partes. Todavia, sendo a 

parte Autora beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua 

proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se ao final restar vencida ou 

sucumbente em parte. Em se tratando de prova pericial imprescindível para 

o desfecho da lide, o não comparecimento injustificado para o ato, o 

descumprimento ou a recusa da parte Requerida em efetuar o 

adiantamento da sua cota parte dos honorários periciais, será interpretado 

como litigância de má-fé, com a condenação ao pagamento de multa, 

revertida em favor da parte adversa (CPC, art. 79 e seguintes). 

Lembrando que, em caso, da Seguradora Requerida sair vencedora da 

lide, nada a impede de buscar o ressarcimento dos honorários adiantados 

diretamente do Estado. (CPC, art.82, § 2º) Posto isso, NOMEIO como Perito 

do Juízo Drº Reinaldo Prestes Neto, cadastrado junto ao banco de dados 

de peritos do TJ/MT, com endereço na Avenida Aclimação, nº 265, Prédio 

Prevencor, Anexo ao Hospital São Mateus, no Bosque da Saúde CEP 

78.050-040, Cuiabá MT, ou pelos Telefones nº 65 3051-2376, 65 

3051-2250 (consultório), para realizar perícia na parte requerente, 

independente de compromisso sob a fé de seu grau, bem como, para 

apresentar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465, §2º, CPC), que deverá ser estabelecida de acordo com o que dispõe 

a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. Consigne-se, que o laudo 

pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, após o início 

dos trabalhos, e que o perito deverá apresentar o cronograma dos 

trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para que as 

partes sejam notificadas a acompanhar a produção da prova. (art. 473 do 

CPC). Com a apresentação da proposta, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA 

sobre o profissional e o valor dos honorários, deverão os REQUERIDOS 

imediatamente DEPOSITAR a cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA 

em juízo (CPC, art. 95), sob pena de preclusão. Estando nos autos, 

comprovado o depósito dos honorários periciais, agende-se com o expert 

a data de início dos trabalhos, intimando-se as partes, devendo a parte 

Autora SER INTIMADA PESSOALMENTE para comparecer no local 

designado, advertindo-a que a ausência injustificada implicará na 

preclusão da prova, certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o 

laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais ADIANTADOS pela 

parte Requerida em favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para que no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477, §1º do CPC), e após voltem os autos 

conclusos para sentença. Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm 

o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006250-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL VALE DO MOINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MARAVIESKI LOPES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade 

nos autos, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento 

das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos 

feitos que tramitam no PJE, encontra-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, 14 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060171-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA KAROLAYNE MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda do pedido, requerendo o prosseguimento do 

feito. Evidenciando nos autos o decurso de mais de trinta dias desde o 

protocolo junto à seguradora sem ser atendido recebo o pedido formulado 

pela parte requerente no Id 29029741, para emenda da inicial. Determino a 

CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida para os termos da ação e 

comparecimento a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, 

cuja data, deverá ser agendada pela Secretaria Judicial, e realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mai l :  central .capi ta l@t jmt . jus.br , 

consignando-se no mandado as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do CPC. Tendo em vista que na audiência a parte Autora deverá ser 

submetida à perícia médica judicial, por se tratar de ato personalíssimo, 

determino a sua intimação pessoal (REsp 1.309.276-SP, Terceira Turma, 
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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, 17 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1026417-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ANTONIO BORGES DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do ID29305173

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019275-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ARRUDA DA SILVA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do DPVAT, a parte 

requerente vem aos autos anexar documento para emenda do pedido. 

Evidenciando que ouve a postulação administrativa, com decurso de mais 

de trinta dias desde o protocolo junto à seguradora, sem ser atendido, 

defiro o pedido formulado pelo requerente no identificador nº 8811531, 

para emenda da inicial. Fundamentado no que dispõe o artigo 334 do 

CPC/2015, designo o dia 13 de Dezembro de 2017, as 10h:30mn, 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. Cite-se a parte requerida, 

consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código 

de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa do advogado 

constituído (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1058048-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO VINICIOS SILVA MARTELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/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))

 

Intimação da parte Autora para manifestar dos Embargos Monitórios, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1034144-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA SANTOS CASTEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMINNE DA SILVA CASTRO OAB - MT24748/O (ADVOGADO(A))

NATHALIA DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT23250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte Autora para promover o regular andamento ao feito, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060655-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE TOMAZONI OAB - SC20820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAMO - CONSTRUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 

LTDA. (REU)

 

Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do ID29316835.

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037914-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO OAB - MT20189-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037914-82.2017.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1058905-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE NASCIMENTO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, informar se 

houve ou não o pagamento da indenização pela seguradora, para 

posterior prosseguimento ou extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022050-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Pje nº1022050-33.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, CIENTE do acórdão do 

Id.25630778, que suspendeu os efeitos da tutela de urgência concedida 

no Id.20619417. Conseguinte, apresentada a contestação (Id.24135637) e 

silente a parte Autora quanto a impugnação (Id.27242214), devem as 

partes especificar eventual prova que presentem produzir. Assim, com 

fulcro nos artigos 9º e 10 c/c artigo 603, §2º e artigo 357, §2º, todos 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 

10(dez) 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). Após, conclusos, certificando-se eventual decurso do 

prazo concedido acima. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028187-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

THELIS CAROLINA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034973-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020911-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013981-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO WILLIAM AGUIAR 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))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007083-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. S. (AUTOR(A))

VANIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021199-28.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL LIMA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016865-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BISPO 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006759-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA MOREIRA SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO LEAL GASPAR (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais e 

taxa judiciária, com as respectivas guias eletrônicas, observando-se as 

disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 

18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do NCPC. Após, voltem os 

autos conclusos para análise de pedido com urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002856-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ARAUJO JABUR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1054858-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT13394-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME BUSANELLO OAB - MT27693/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037581-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO BIOLADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO CERCI FILHO (REQUERIDO)

BIODENA DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300-O (ADVOGADO(A))

Breno de Almeida Correa OAB - MT15802-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PULINO VARGAS OAB - MT26608/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em contato com a perita nomeada no feito, esta, fixou seus 

honorários no valor de R$ 8.000, 00 (Oito mil reais), isto posto, procedo a 

intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

proposta apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059637-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA TAPAJOZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 08/06/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006185-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLIY DO NASCIMENTO MALHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1006185-33.2020.8.11.0041 (p) VISTOS, Pretende a parte 

Requerente a concessão de tutela de urgência com o fito de compelir a 

parte Requerida AGUAS CUIABÁ S/A, suspender a cobrança das faturas 

referente aos meses 10/2019 e 11/2019, nos valores de R$ 868,42 e R$ 

152,98, sob o argumento que o consumo apurado (64 m³ e 21m³) 

ultrapassou em muito a média mensal usualmente utilizada. É O 

NECESSÁRIO. DECIDO. De acordo com o art. 300 do Código de Processo 

Civil, para o deferimento da tutela provisória de urgência é exigida a 

presença da probabilidade do direito alegado pela parte autora e do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de 

urgência de natureza antecipada deve ser passível de reversão, nos 

termos do art. 300, §3º, do referido Códex. No caso dos autos, a 

probabilidade do direito Autoral quanto a cobrança exacerbada nas 

faturas de competência 10/2019 e 11/2019 perfaz evidenciada por meio 

das contas anteriores que demonstram um padrão no consumo doméstico 

não ultrapassando a média de 10m³, aliado ainda ao fato do referido valor 

ser maior até mesmo que o consumo aferido nos meses subsequentes às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 162 de 248



referidas faturas Com efeito, não há se olvidar quanto a responsabilidade 

do usuário por eventuais vazamentos internos existentes em sua 

residência, todavia, é notória sua hipossuficiência técnica e a facilidade de 

produção de provas pelas concessionárias, que mantém o domínio das 

informações concernentes às promoções de seus serviços, bem como de 

todos os valores tarifados e cobrados. Assim, aplicável o que dispõe o 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que trata da 

inversão do ônus da prova, competindo, portanto, à parte Requerida 

produção de prova cabal dos motivos que ensejaram as cobranças de 

valores excessivamente elevados, considerando o estimado para o perfil 

de consumo para aquela residência. Por outro lado, o perigo de dano, 

decorre dos prejuízos naturais que adviriam do corte no fornecimento de 

água, caso não venha a ser pago o valor cuja cobrança está sendo 

questionado, o que acaba por prejudicar o consumidor que como parte 

vulnerável da relação jurídica. Anoto não haver o perigo de dano inverso, 

pois a tutela aqui deferida refere-se à impossibilidade de supressão no 

fornecimento de água, exclusivamente em razão da ausência de 

pagamento tão somente do débito aqui discutido, não se estendendo a 

débitos futuros. Ademais, poderá a concessionária, caso provada a 

regularidade da cobrança, buscar o adimplemento pelas vias executivas. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA formulada na inicial, para DETERMINAR que a 

Requerida AGUAS CUIABÁ S/A, se ABSTENHA DE INTERROMPER O 

FORNECIMENTO DE ÁGUA na residência da parte Autora WESLIY DO 

NASCIMENTO MALHADO (matricula n.465141-3) em decorrência das 

faturas de competência 10/2019 e 11/2019, até ulterior deliberação judicial, 

sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) POR HORA de 

descumprimento. Caso o serviço já tenha sido interrompido em razão do 

débito sub-judice, DETERMINO O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS, no 

prazo de 48h, sob pena de incidência da multa acima fixada, sem prejuízo 

de posterior majoração. DEFIRO liminarmente a inversão do ônus da prova 

em favor da parte Requerente, ante a sua hipossuficiência técnica, isso 

com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Pelo 

mesmo mandado, CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida inclusive, para 

comparecer à audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a 

ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. 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. Tendo em vista a parte Requerente estar assistida 

pela Defensoria Pública, a sua intimação para comparecimento à audiência 

deverá ser feita por correio (art. 186, §2º, CPC). DEFIRO AINDA O 

CUMPRIMENTO DA PRESENTE MEDIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001553-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA APARECIDA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° 1001553-66.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, O feito não contempla 

julgamento antecipado. Atento ao disposto no art. 357, do Código de 

Processo Civil, passo ao saneamento e organização do processo. 

Primeiramente, reconheço no caso concreto a relação de consumo, 

fazendo-se incidente, portanto, a legislação consumerista, admitindo a 

Requerente, parte hipossuficiente da relação, razão pela qual inverto o 

ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Não foram arguidas preliminares. As 

partes estão bem representadas, presentes os pressupostos processuais 

e condições da ação, entendidas como direito abstrato e, não havendo 

irregularidades ou nulidades evidentes, dou o feito por saneado. Fixo 

como pontos controvertidos: se o noticiado aumento de consumo de água 

na residência da requerente decorre de falha na prestação de serviço da 

requerida; se são ou não devidas as faturas de fornecimento de água 

descriminadas na inicial; e se a requerente faz jus aos danos materiais e 

morais pretendidos. No que tange ao pedido de prova, DEFIRO unicamente 

a PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL para o julgamento da causa, pugnada 

pela parte REQUERIDA (id. 15545319), por entender pertinente ao deslinde 

da controvérsia. Para tanto NOMEIO perito do Juízo, o cidadão THIAGO 

GUIMARAES BAIS MARTINS, engenheiro ambiental e Sanitário, CREA/MS 

13686 - 2" REGIAO, o qual devera ser notificado neste endereço: AV. 

RUBENS DE MENDONÇA, nº 1856, SALA 408, BAIRRO BOSQUE DA 

SAUDE, CUIABÁ-MT, CEP 78050-000, FONE/FAX (65) 3052-7636, que 

realizará a perícia, sob a fé de seu grau, para entrega do trabalho em 

30(trinta) dias da data estabelecida como início. Intime-se o perito acima 

nomeado para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo, bem 

como, para apresentar proposta de honorários, nos termos do art. 465, § 

2º, I, do CPC, que deverão ser estabelecidos de acordo com o que dispõe 

a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. Intimem-se as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, arguirem impedimento ou suspeição 

do profissional nomeado (artigo 465, § 1º do CPC), bem como, para indicar 

assistente técnico e apresentar os quesitos que desejam ver respondidos 

pelo expert, conforme dispõe os incisos II e III, do § 2º, do art.465, do CPC. 

Concordando a parte Requerida com o valor dos honorários periciais, 

deverá em igual prazo, apresentar nos autos o a Guia de depósito judicial 

no valor integral dos honorários periciais. Depositado os honorários, 

intime-se o perito para fixar dia, hora e local para o inicio dos trabalhos 

periciais, a seguir, intimem-se as partes da data agendada, certificando-se 

a ocorrência nos autos. Deixo autorizado o levantamento de 50% 

(cinquenta) por cento do valor dos honorários, em favor do perito, para o 

inicio dos trabalhos, ficando o restante a ser liberado, depois de prestadas 

os esclarecimentos, caso sejam necessários (art. 465, § 4º, do CPC). 

Juntado o Laudo, digam as partes, no prazo comum de 10 dias, sob pena 

de preclusão. Intimem-se as partes. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006105-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA LISBOA (AUTOR(A))

MARIANA DIAS LISBOA (AUTOR(A))

PAULO DIAS LISBOA (AUTOR(A))

MARINA DIAS LISBOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº 1006105-06.2019.811.0041 (p) VISTOS, RECEBO a EMENDA DA 

INICIAL juntada no id.18140971, para juntada do comprovante de 

recolhimento das custas processuais. Cuida-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA que PAULO PEREIRA LISBOA, 

MARIANA DIAS LISBOA, MARINA DIAS LISBOA e PAULO DIAS LISBOA 

movem em desfavor de ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA, 

alegando em apertada síntese que são legítimos possuidores e 

proprietários do imóvel situado na Avenida Senador Metelo, Bairro Centro 

Sul, cuja matricula corresponde ao número 15.252 do Livro 2 do 2° Serviço 

Notarial e Registral da Comarca da Capital, com os seguintes limites e 

confrontações: 13 metros de frente para a Travessa Senador Metelo; 13 

metros de largura nos fundos, com propriedade de Napoleão Gomes; 23 

metros do lado direito com propriedade de Maria Antônia Siqueira e 23,80 

metros do lado esquerdo com propriedade de Napoleão Gomes, que 

confronta pela lateral com o terreno de propriedade da Requerida. 

Explicam que o imóvel é composto de um galpão comercial com um 

corredor estreito, com cerca de 80 centímetros de largura, que faz divisa 

com o imóvel da Requerida. O referido corredor sempre foi utilizado, tanto 
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pelo antecessor ANTONIO BENEDITO MACIEL COSTA, como também pelos 

inquilinos anteriores para dar acesso ao interior do imóvel, sendo certo 

afirmar que não havia um muro divisório entre os vizinhos (autores e 

requerida) porém, a posse de ambas as partes, sempre foi respeitada. 

Relatam ainda que diante da necessidade de dar maior segurança ao 

interior do imóvel resolveram levantar um muro divisório separando o 

corredor do imóvel da Requerida afim de que ambos os imóveis não 

tivessem comunicação, todavia, durante o alteamento do muro, a 

Requerida teria destruído o muro sob a alegação de que não se deveria 

levantar muro algum naquele local, sem qualquer razão ou justificativa, o 

que fez com que fosse lavrado um Boletim de Ocorrência n. 2018.243285 

em 03.08.2018, feito pelo antecessor ANTONIO BENEDITO MACIEL 

COSTA. Obtemperam que a Requerida tinha plena ciência da posse dos 

Requerentes relativa ao corredor em face dos incontáveis anos que o 

mesmo era utilizado tanto pelo antecessor, como pelos antigos inquilinos e 

pelos próprios Requerentes. Pugnam ao final, pela concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, a fim de que seja autorizada a reintegração de 

posse do corredor, bem como a edificação do muro limítrofe, 

determinando-se a desocupação da Requerida do corredor de acesso ao 

imóvel dos Requerentes. É o necessário. Decido. O Código de Processo 

Civil, artigos 558, 560 e seguintes estabelece os requisitos essenciais 

para que ao pedido de manutenção/reintegração de posse, liminar, seja 

acolhido, quais sejam: o prévio exercício da posse, o advento do esbulho, 

sua ocorrência a menos de ano e dia e, por fim, a efetiva perda da posse. 

No caso, em que pese a alegação do esbulho de menos de ano e dia da 

propositura da ação, a questão sobre a possibilidade de edificação do 

muro limítrofe entre os imóveis dos litigantes depende ao meu sentir do 

aperfeiçoamento das alegações e maior dilação probatória a fim de 

delimitar quem de fato faz jus à utilização plena do corredor, mormente 

porque ao longo dos anos a “posse” sempre foi compartilhada entre eles. 

A par disso, reputo prudente aguardar, no mínimo, a apresentação da 

contestação para que melhor seja avaliada a presença dos elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. CITE-SE E INTIME-SE a parte Requerida dos 

termos da ação e inclusive para comparecer a AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, a ser agendada pela 

Secretaria Judicial, por meio do acesso virtual do Núcleo de Solução de 

Conflitos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a 

parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

audiência, que se realizará no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. As partes Requerentes deverão ser intimadas na pessoa de seu 

advogado (art. 334, §3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004174-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LEONARDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS OAB - MT18646-O 

(ADVOGADO(A))

NESTOR FERNANDES FIDELIS OAB - MT6006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO ESPIRITA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004174-65.2019.8.11.0041.(p) 

REQUERENTE: FABIANO LEONARDO DA SILVA LIMA REQUERIDO: 

CENTRO ESPIRITA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA VISTOS, FABIANO 

LEONARDO DA SILVA LIMA, ajuizou a presente AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE 

ADMINISTRADOR PROVISÓRIO para regularizar a direção do CENTRO 

ESPÍRITA SANTO ANTONIO DE PÁDUA, pelo rito de jurisdição voluntária, 

postulando a sua nomeação como administrador judicial provisório daquela 

instituição, sob o argumento que o Centro Espírita Santo Antônio de Pádua 

foi fundado em 08/01/1961, tendo ocorrido o seu registro no 1º Serviço 

Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT sob o nº 250, com protocolo 

nº 8097, em data de 06/10/1962, com a publicação de seus atos 

constitutivos no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 14.217, de 

21/10/1962, filiada à Confederação Espírita do Brasil em 22/10/1973, 

todavia, vem trabalhando de modo informal, sem observância das normas 

estatutárias e do Código Civil, devendo, inclusive, ser realizada assembleia 

geral para objetivando a adequação do estatuto social ao Código Civil de 

2002. Alega que o último presidente da instituição foi o senhor Mario 

Leonardo de Lima, um senhor idoso, aposentado, nascido em 22/10/1933, 

e pai do Requerente, não tendo ocorrido eleição há décadas, razão pela 

qual, assumiu a direção dos trabalhos da instituição informalmente, posto 

que não foi realizada outra eleição para preenchimento dos cargos da 

Diretoria Executiva, não havendo, portanto, suplentes para a 

administração, assim como não houve até a presente data a nomeação de 

um administrador provisório. Obtempera que o fato de não existir Diretoria 

legitimada a convocar uma assembleia geral eleitoral, a instituição 

encontra-se em situação delicada para se regularizar perante os órgãos 

públicos municipais, estaduais e federais, carecendo de novo estatuto, 

como dito alhures, a fim de dar regular seu objetivo social, porquanto não 

há legitimados a conduzir sua direção e praticar os atos inerentes à sua 

continuidade. É o relato do essencial. Decido. Inicialmente, insta registrar 

que o procedimento instaurado deve seguir o rito dos artigos 719 e 

seguintes do Código de Processo Civil, não só pela ausência de 

procedimento específico na lei processual, mas também pela própria 

natureza do provimento almejado. Estabelece o disposto no artigo 49 do 

Código Civil que o juiz pode nomear administrador provisório a uma pessoa 

jurídica, mediante provocação de qualquer interessado, quando a 

administração faltar. No caso em tela, verifico que de fato falta à referida 

entidade um administrador para representá-lo civilmente, notadamente no 

que tange ao registro dos atos associativos perante o cartório 

competente. A par disso, subsiste impedimento de se realizar novas 

eleições, por não haver uma diretoria legitimada a convocar a assembleia, 

e ficando impedida a associação de praticar atos referentes à 

continuidade de suas atividades. Assim, deve ser deferido o pedido para 

que o Autor seja nomeado como administrador provisório do CENTRO 

ESPÍRITA SANTO ANTONIO DE PÁDUA, pelo período de 120 (cento e vinte) 

dias ou tão logo seja outro indicado na forma do ato constitutivo, ou seja, o 

que ocorrer primeiro. Desde já advirto que o administrador provisório, ao 

final da gestão, deverá prestar contas de seus atos, mormente quanto à 

movimentação financeira de eventuais valores existentes em contas 

abertas em nome da entidade, assumindo pessoalmente os riscos 

correspondentes por suas atividades nessa condição. Consigno que o 

Autor não poderá no desempenho do encargo ou em nome da associação 

alienar ou adquirir bens, constituir dívidas e contratar funcionários sem a 

prévia autorização do juízo. Lavre-se termo de compromisso e, em 

seguida, expeça-se alvará nos termos acima, aguardando-se pelo prazo 

de validade, devendo o Requerente comparecer em cartório para 

assiná-lo. Citem-se, por edital, pelo prazo de 30 dias, eventuais terceiros 

interessados, nos termos do artigo 721 do CPC, para eventual impugnação 

do administrador provisório nomeado. Cientifique-se o Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1059377-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILSON GABRIEL PADILHA DOS SANTOS OAB - MT26546/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO CUIABANA DE ASSOC DE MORADORES DE BAIRROS UCAMB 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1046222-39.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, Trata-se de denominada 

“MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C 

PEDIDO LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por ABRAAO 

FRANCISCO DA SILVA em desfavor de UCAMB – UNIÃO CUIABANA DE 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE BAIRROS, pleiteando em sede de 

pedido de tutela de urgência que: [...] A citação da Ré, por meio postal, nos 

termos do artigo 247 do Novo Código de Processo Civil, para que a Ré 

promova a exibição judicial dos DOCUMENTOS ORIGINAIS infra declinados, 
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para extração de cópias, quais sejam: 1- Publicação no Diário Oficial da 

IOMAT do Registro das Chapas Concorrentes no pleito eleitoral de 

24/11/2019 das Associações de Moradores, publicidade estabelecida no 

artigo 16 do Edital das Eleições Gerais da UCAMB; 2- CERTIDÃO 

NEGATIVA CRIMINAL da senhora Juscilene Xavier dos Santos; 3- Listas 

de Presenças ORIGINAL dos votantes da CHAPA 1 e da CHAPA 2, com 

assinatura dos comparecidos e no verso com a soma conferida por 

rubrica do mesário; 4- Processos Administrativos de Impugnação da 

Chapa 1 requerida pela Chapa 2, capa a capa; 5- Ata da eleição do dia 

24/11/2019; 6- Atos constitutivos das 02 (duas) últimas eleições dos 

órgãos administrativos da UCAMB; 7- Estatuto Social da UCAMB; 8- 

Requerimento de alteração da Situação Cadastral na Receita Federal 

indevidamente realizada na data de 27/11/2019. Instada a anexar aos 

autos prova da condição de hipossuficiência (Id.27400007), a parte 

Autora logrou êxito em demonstrar sua incapacidade financeira na 

emenda substitutiva da inicial apresentada no Id.28228187. É o 

necessário. DECIDO. De proêmio, saliento que no tocante à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou 

fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é medida que 

se impõe. O procedimento especial previsto nos artigos 381 ao 383 do 

CPC, possui rito próprio e finalidade especifica, de tal sorte que a 

providência jurisdicional é, em tese, sempre urgente em decorrência da 

natureza do procedimento “Da Produção Antecipada da Prova”, desde que 

preenchidos os requisitos legais estabelecidos. Portanto não há que se 

falar em tutela “liminar”, pois o resultado desta ordem inaugural já 

representa o próprio perito da ação. Em outras palavras, o resultado do 

procedimento não vislumbra sentença de mérito, tendo em vista que a 

conclusão do feito resultará em sentença homologatória da regularidade 

da prova produzida. Assim, a produção antecipada de prova poderá ser 

admitida quando evidenciadas as hipóteses do art. 381 do CPC, in verbis: 

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que: I - haja fundado receio de que venha a tornar - se impossível ou muito 

difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a 

ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio 

adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos 

possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Segundo Pontes de 

Miranda, em sua obra Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 

224: Como em qualquer procedimento de jurisdição voluntaria, os 

interessados devem ser citados; neste caso, na produção da prova 

devem ser citados para acompanhá-la (art. 382, §1 °, CPC). A citação 

exerce papel importantíssimo, pois é a condição de eficácia da prova e 

perante aqueles contra quem se presente que a prova seja utilizada. 

(grifei) Destarte, presentes os requisitos estabelecidos pelos artigos 381 e 

382 do CPC, CITE-SE a parte interessada qualificada no polo passivo da 

lide, para no prazo de 15 (quinze) dias, exibir em juízo os documentos 

solicitados pelo Requerente, cientificando-a de não é admitida 

apresentação de defesa ou recurso nessa modalidade de ação (art. 382, 

§4º). Apresentados os documentos ou não, os presentes autos 

permanecerão em cartório durante 01 (um) mês para extração de cópias e 

certidões pelos interessados, e, findo o prazo, serão arquivados 

definitivamente (art. 383 do CPC). Consigno à parte Autora que a teor do 

que dispõe o artigo 382, § 4º, do CPC, nesse procedimento não se admitirá 

defesa ou recurso, cabendo à parte ré apenas apresentar o documento 

solicitado e, por tal motivo, não há que se falar em ônus de sucumbência. 

Outrossim, registro ainda que não haverá pronunciamento sobre a 

ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas 

consequências jurídicas (art. 382, § 2º, CPC), razão pela qual também não 

há se falar em inversão do ônus probatório. Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, 

e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Intimem-se. 

Cumpra-se com atenção. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006698-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN FORTES DE BARROS OAB - MT7084-O (ADVOGADO(A))

MARIA DAS DORES SOUZA E SILVA OAB - 419.742.551-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Considerando que a petição inicial está endereçada a uma das 

Varas Civeis Especializadas em Família e Sucessões, nos termos do artigo 

319, I do CPC, determino a redistribuição dos autos ao Juízo Competente. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047967-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT10110-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANNA PATRICIA ASCHAR PLECH ARAUJO (REU)

PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº1047967-54.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, Em consulta ao andamento 

do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001794-61.2020.8.11.0000 

interposto pela parte Requerida (id.29080011), verifico que a liminar 

vindicada foi deferida em parte nos seguintes termos: “DEFIRO EM PARTE 

a liminar vindicada, tão somente para que o pagamento do pró-labore da 

agravada seja realizado em idêntico valor ao recebido por mês pela outra 

sócia, situação que deve permanecer até julgamento do mérito recursal. 

Notifique-se o magistrado de piso para que tome ciência desta decisão 

bem ainda para que proceda com a liberação de eventuais documentos 

sigilosos acostados nos autos.” De outra sorte, verifico ainda que no 

id.29072975 a parte Autora requereu sua nomeação como depositária dos 

bens móveis pertencentes ao estabelecimento comercial, sob o 

fundamento que a empresa encontra-se com os alugueres do imóvel 

atrasado estando na iminência de sofrer “despejo”. A parte Requerida, por 

sua vez, informou no id. 29241293 que a parte Autora estaria 

extrapolando os limites da decisão proferida no id. 26637115, com a 

realização de alterações cadastrais unilaterais e indevidas junto aos 

órgãos públicos (SEFAZ-MT etc.), bem como substituição da empresa 

responsável pela contabilidade da empresa. A par de tais considerações, 

tendo em vista o teor do e-mail juntado no id. 29080022, determino 

primeiramente a intimação da parte Requerida para que no prazo de 03 

(três) dias informe o local onde estará armazenando os bens móveis da 

empresa e se dará continuidade às atividades comerciais, informando 

também o endereço do novo local, sob pena de ser reputada depositária 

infiel. Determino também, que a parte Autora no mesmo prazo de 03 (três) 

dias manifeste sobre os fatos noticiados pela parte Requerida no 

id.29241304, porquanto a decisão proferida no id.26637115 proibiu 

expressamente a “movimentar/transferir/sacar ativos e passivos, alterar 

cadastros e praticar qualquer ato inerente à condição de proprietário/titular 

da pessoa jurídica”, devendo retornar ao status quo a alteração de 

representação junto a SEFAZ/MT para responsabilidade do prestador de 

serviços contábeis MXM CONTABILIDADE EIRELI. Por fim, em cumprimento 

a decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, mantenho a 

decisão objurgada por seus próprios fundamentos, e determino que a 

liberação dos documentos sigilosos juntados aos autos. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006095-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA VAZ DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1006095-25.2020.8.11.0041 (p) VISTOS, Pretende a parte Autora a 

revisão e o restabelecimento dos serviços de abastecimento de água em 

sua residência, sob o argumento que no mês de novembro/2019 foi 

efetuado o corte no ramal em decorrência da existência de débitos 

pretéritos nas faturas de abril/2018 e setembro/2018, em que estão sendo 

cobrados valores excessivos sob a rubrica de “fiscalização na ligação” e 

“inspeção”, sem, contudo, jamais ter dado causa para qualquer 

irregularidade. Alega ainda que as faturas compreendidas entre o mês 
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03/2019 a 10/2019 foram cobrados valores incompatíveis com a média de 

consumo mensal anteriormente aferida de 17,83m³. Todavia, para análise 

do pedido de tutela de urgência postulado na exordial, entendo necessária 

a INTIMAÇÃO da parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos elementos de prova (fotos do imóvel, relação de 

moradores, equipamentos hidráulicos, número de caixa d´agua, etc...) e, 

se possível, laudo técnico elaborado por profissional habilitado dando 

conta da inexistência de vazamento interno no imóvel, a fim de conferir 

maior verossimilhança de suas alegações, posto que inúmeros fatores 

podem contribuir para que em determinado período ocorra oscilação no 

consumo ou até mesmo o registro exacerbado em caso de existência de 

vazamento, desperdício, etc... Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para análise de pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031399-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1031399-60.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Autora no id. 

24619597, propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, 

dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o 

exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem honorários 

advocatícios por não ter ocorrido a angularização processual. Depois de 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive 

com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030481-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1030481-56.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Autora no id. 

24619527, propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, 

dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o 

exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem honorários 

advocatícios por não ter ocorrido a angularização processual. Depois de 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive 

com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007174-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1007174-73.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

30/10/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita, que a Requerida seja citada a 

comparecer à audiência de conciliação, a aplicação da distribuição do 

ônus da prova e a condenação ao pagamento do valor indenizável 

proporcional à lesão permanente resultante ao autor, nos termos da tabela 

de lei n. 6.194/74, com juros a partir de 1% (um por cento) ao mês a contar 

da citação e a correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da 

data do sinistro. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), de 

acordo com o art. 85, § 2º do CPC, ou alternativamente com fundamento 

ao parágrafo 8º do mesmo códex. Despacho de id. 18156193, 

determinando a parte autora a emendar a inicial. Requerimento de emenda 

no id. 18716693 e 19771934/19771397. Despacho de id. 20659831, 

determinando o prosseguimento do feito com a realização de audiência de 

conciliação. A Autora foi submetida à pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27329584. 

A parte Autora no id. 27804953, manifestou concordância com o exposto 

laudo. A Requerida apresentou contestação id. 27864746 arguindo em 

preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a falta de 

interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação e a incorreção do valor 

da causa. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a 

ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, pela ausência de comprovação da cobertura para o veículo 

envolvdo, a não identificação da placa, e manifestou acerca do laudo 

pericial realizado em audiência de Conciliação. Discorreu ainda, pela 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. 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. 27945686/27945687. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA. No que tange a preliminar registro que em ações de 

cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor 

exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 
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merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado 

o Boletim de ocorrência e Histórico Clínico (id. 18125692), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27329584, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27329584), 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$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS, a quantia de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 30/10/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1044818-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

PEDRO RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES ALVES OAB - MT25282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Processo n.º 

1044818-84.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, PEDRO RODRIGUES ALVES e 

GABRIEL RODRIGUES ALVES, já qualificados nos autos, ingressaram com 

a presente AÇÃO DE REGISTRO CIVIL, com fundamento no art. 109 da Lei 

6.015/73, buscando em síntese a retificação de sua CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO a fim de constar o patronímico de sua genitora, as quais 

passaram a chamar-se PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES e 

GABRIEL BORTOLETTO RODRIGUES ALVES. Amparam o pedido em 

decorrência de que seus pais, por ocasião dos respectivos nascimentos, 

terem optado por transferir à prole somente o apelido de família do genitor, 

e os Requerentes nutrem profundo dissabor em não possuir o sobrenome 

aquela que deu à vida, educação e proveu todas as condições materiais. 

Portanto, diante das circunstâncias, pretendem acrescentar o patronímico 

“BORTOLETTO”. Despacho de id. 17260711, determinando a emenda da 

petição inicial. Requerimento de emenda juntado nos id. 

17456489/17457644. Despacho de id. 18127597, determinando o 

recolhimento das custas processuais. Não obstante, a parte interpõe 

Embargos de Declaração no id. 18272190/18272412. Decisão de id. 

24623073, deferindo o benefício da Justiça Gratuita e determinando a vista 

dos autos ao ilustre representante do Ministério Público. Manifestação de 

ciência no id. 25587149. Despacho de id. 27124248, determinando o 

encaminhamento dos autos ao Ministério público. O Ministério Público, id. 

28345888 pronunciou favorável ao acolhimento do pedido. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. De fato, a Lei nº 6.015/73, em seu artigo 109, prevê 

a possibilidade da medida pleiteada: “Art. 109. Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” 

(negritei e grifei). Os registros públicos são regidos por lei específica (Lei 

nº 6.015/73), a qual regulamenta as hipóteses de retificação, bem assim o 

rito procedimental a ser seguido, conforme se vê do artigo 109 do referido 

diploma legal. In casu, os documentos que instruem a petição inicial 

revelam que os motivos alegados se enquadram ao dispositivo 

supramencionado, sendo, pois, incontestável o direito de retificar 

eventuais incorreções junto ao Registro Civil, porquanto este deverá 

espelhar necessariamente a grafia primitiva. Some-se isso ao fato de não 

se constatar qualquer intuito de fraude na sua alteração, tampouco 

prejuízo a terceiros, estando, pois, configurada a hipótese que justifica a 

procedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do 

CPC c/c o artigo 109 da Lei nº 6015/73, e em consonância com o parecer 

Ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, para 

determinar que seja feita a RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO 

das partes Autoras, para incluir o patronímico BORTOLETTO a qual 

passaram a chamar-se, PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES e 

GABRIEL BORTOLETTO RODRIGUES ALVES. Expeça-se o competente 

mandado/ofício ao competente cartório determinando a retificação no 

Assento de Nascimento da parte Requerente. Com a juntada nos autos do 

novo registro civil, INTIMEM-SE as partes Autoras para retirá-lo, 

substituindo por fotocópia, e inexistindo ulteriores deliberações, 

arquive-se o presente, observando as formalidades legais. Sem 

arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de procedimento de 

jurisdição voluntária. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006752-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO CESAR ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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 

1006752-98.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, EDIVALDO CESAR ALVES, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO e CIA, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

18/08/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando à “fratura em membro inferior direito e 

esquerdo e membro superior direito”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a condenação ao pagamento do seguro obrigatório no 

montante de 40 (quarenta vezes) o valor do maior salário-minimo vigente 

no país, na data do efetivo pagamento, em razão de sua invalidez 

permanente, acrescidos com juros de 1% (um por cento) ao mês, mais a 

correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da data do 

sinistro, com fulcro nas súmulas n°. 43, 54 e 580 do STJ, os quais deverão 

incidir até o dia em que a seguradora efetuar o pagamento integral do 

referido seguro. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atualizado da causa. Despacho no id. 18089320, determinando a 

emenda da petição inicial a juntar a cópia do pedido administrativo. 

Requerimento de emenda no id. 18458093/18458098 e 

18457639/18458093. Despacho de id. 20673759, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação. 

Correspondência devolvida no id. 22664735. Petição de habilitação nos 

autos no id. 26752547. A Requerida apresentou contestação id. 27261633 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a 

incorreção do valor da causa, e a inépcia da inicial por ausência de 

documentos essenciais a propositura da ação. No mérito, discorreu 

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. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, 

por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado 

no id. 27331100. Impugnação à contestação no id. 27578773. A parte 

Requerente no id. 27626396, manifestou concordância ao exposto laudo 

pericial requerendo o julgamento do feito. Os autos vieram conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – 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 
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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 – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA 

DEMANDA. No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à 

alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, 

juntando todos os documentos necessários, tais como: boletim de 

ocorrência e histórico clínico (id. 182059782), exame de raio-X 

(id.18059793), para a propositura da ação, demonstrando o nexo causal 

entre o fato e o acidente, além disso, presumem-se verdadeiros os 

documentos juntados nos autos. Portanto, não acolho a preliminar de 

inépcia da inicial. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e Ficha de Atendimento (id. 18059792), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27331100, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a Requerente. 

Importante se diga que o não pagamento do prêmio do seguro do veículo 

envolvido, assim como o fato de não ter sido identificado o veículo por 

ocasião do acidente, não obsta o recebimento da indenização, tampouco 

que a cobrança de qualquer seguradora, nos termos da Sumula 257 do 

Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27331100), 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$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. 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 EDIVALDO CESAR ALVES, a quantia de R$ 4.725,00 
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(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 18/08/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005580-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO NEPONOCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005580-24.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARIA CONCEIÇÃO 

NEPONOCENO devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 19/08/2018, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“membro superior”. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita, que a Requerida seja citada a 

comparecer à audiência de conciliação, a aplicação da distribuição do 

ônus da prova e a condenação ao pagamento do valor indenizável 

proporcional à lesão permanente resultante ao autor, nos termos da tabela 

de lei n. 6.194/74, com juros a partir de 1% (um por cento) ao mês a contar 

da citação e a correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da 

data do sinistro, bem como ainda, a condenação da Requerida ao 

pagamento da restituição das despesas efetuadas com assistência 

médica e medicamentos – DAMS, no valor integral de R$ 1.525,00 (mil 

quinhentos e vinte e cinco reais). Requereu ao final, a condenação do 

Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento), de acordo com o art. 85, § 2º do CPC, ou alternativamente com 

fundamento ao parágrafo 8º do mesmo códex. Despacho de id. 17902915, 

determinando a parte autora a emendar a inicial com a cópia do 

Requerimento administrativo. Requerimento de emenda no id. 18456513 e 

19722434/19722440. Despacho de id. 20659825 determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação. 

Petição de habilitação nos autos no id. 26859025. A Autora foi submetida à 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 27337311. A Requerida apresentou contestação id. 

27528700 arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação e 

a incorreção do valor da causa. No mérito, defendeu a improcedência do 

pedido inicial com relação ao pedido de ressarcimento das despesas 

médicas, por falta de nexo de causalidade com o sinistro e comprovação 

dos gastos, e ainda a ausência de provas da invalidez permanente e 

definitiva, a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu ainda, pela impossibilidade de 

inversão do ônus da prova. 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. A parte Autora no id. 

27813176/27813177, manifestou concordância com o exposto laudo. 

Impugnação à contestação no id. 27905845/27905858. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE 

DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. No que tange a preliminar 

registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a 

parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à 

perícia, motivo pelo qual, a quantia postulada na exordial é meramente 

estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja 

atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 292 do 

CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária almejada 

pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada 

invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, restando 

correta a atribuição de valor estimativo à causa. 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 fora juntado 

a Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico (id. 17896812), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27337311, 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 
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comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros e perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco 

por cento) e 70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27337311), 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 

ombro direito e repercussão leve, com perda de 25% (vinte e cinco por 

cento) do membro inferior direito, portanto, a indenização deve 

corresponder a quantia de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Por derradeiro, afirma a parte 

Requerente, que devido ao sinistro relatado, suportou gastos para 

realização de exame de raio-x, ressonância magnética, na monta de R$ 

1.525,00 (mil quinhentos e vinte e cinco reais), consoante se infere das 

notas fiscais de id. 17896830, estando a meu sentir, devidamente 

comprovado o nexo de causalidade entre as despesas e o acidente 

automobilístico. Assim, não pode a Requerida, eximir-se do pagamento da 

indenização perseguida, prevista no artigo 3º, inciso III da lei de regência. 

Quanto aos juros e correção monetária incidente sobre a referida 

despesas, nos termos da Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação 

do INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 

1% ao mês, computados da provocação do interessado, no caso da 

citação, nos exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. 

Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que 

vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido 

que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do 

seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera 

adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo os 

critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus 

sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do 

CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente, MARIA CONCEIÇÃO NEPONOCENO, a quantia de: A) - 

R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Sumula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja 19/08/2018 (Súmula 580 STJ); B) – R$ 1.525,00 (mil 

quinhentos e vinte e cinco reais) referente à indenização prevista no 

artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção 

monetária a partir da data do desembolso. 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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DANIELLE CRISTHYE MOREIRA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA LEIA DA SILVA OAB - MT12164-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1005745-71.2019.8.11.0041 (J) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26320524, manifestou seu desinteresse em prosseguir a ação, 

propugnando pela extinção do feito por perda do objeto. A parte 

Requerida, por sua vez, requereu a improcedência da ação, consoante se 

infere da petição de id. 27519421. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

487, III, “C” do CPC, JUGO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO 

DO MÉRITO. Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(hum mil e quinhentos reais) pela parte REQUERENTE, ressalvando os 

casos de suspensão da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita 

(art. 98 do CPC). Depois de observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DAMS Proc. nº 

1020346-82.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, GILMAR RODRIGUES DA SILVA 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA DE 

BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DAMS em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, objetivando a cobrança de valores a 

título de reembolso de despesas médico-hospitalares desembolsadas pela 

parte autora em razão de acidente de trânsito ocorrido em 10/07/2016. Por 

tal motivo, pugna pela condenação da Requerida ao pagamento de 

indenização em valor correspondente a R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais) referente ao reembolso de despesas médicas, mais ônus e 

consectários da sucumbência, bem como, que a Requerida se abstenha 

das condutas ilegais, sob pena de responsabilização civil. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

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 no id. 

20076392, determinando a emenda da petição inicial a fim de demonstrar 

que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Requerimento de emenda no id. 

20702638/20702640. Despacho de id. 21166191, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação. 

Petição de habilitação nos autos no id. 24133000. A Requerida apresentou 

contestação id. 24218202, arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda; e a incorreção do valor da causa. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, em razão da inconsistência 

do pedido de reembolso por despesas médicas e suplementares da não 

comprovação dos gastos e que fora restituído à parte autora em sede 

administrativa o valor de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais). 

Discorreu que os documentos acostados nos autos pela parte Autora não 

comprovam os gastos referentes às despesas médicas e hospitalares, 

pugnou pela expedição de ofício ao hospital a fim de averiguar eventual 

irregularidade apontada acerca da veracidade/autenticidade das fichas de 

atendimento. Requereu a impossibilidade de inversão do ônus da prova e 

que em caso de eventual condenação, o pagamento seja efetuado em 

observância ao teto máximo de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

que a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e 

ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância 

a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários 

Advocatícios, arbitrados não devem ultrapassar o patamar de 15%, 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação. Dossiê administrativo no 

id. 24218203. Termo de audiência corroborado no id. 27407879, em que a 

parte Requerente requereu o prosseguimento do feito, por se tratar de 

indenização de restituição de despesas médicas. Impugnação a 

contestação no id. 28273661. Os autos vieram conclusos para prolação 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA. No que tange a preliminar registro que em ações de 

cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor 

exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. No que 

tange a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro de Várzea 

Grande, verifico ser desnecessário, uma vez que os prontuários médicos 

foram protocolados em sede administrativa pela seguradora, não contendo 

nenhuma irregularidade. A matéria sub judice envolve questão unicamente 

de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 

373, I, II, do CPC, posto que desnecessária maior dilação probatória. 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ-4ª Turma, 

Resp. 2.832-RJ rel. Min. Sálvio de Figueiredo). O seguro DPVAT visa à 

indenização de danos pessoais à vítima de acidentes envolvendo veículos 

automotores que circulam na via terrestre, ou sua carga. Tais danos 

pessoais podem ser relativos à morte, invalidez permanente ou 

ressarcimento de despesas médicas (DAMS). Alega a parte Requerente 

que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 27/07/2018, tendo 

sido submetido a tratamento médico, suportando gastos, que somam o 

valor de R$ 4.880,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta reais), conforme os 

comprovantes no id. 20044073. Por outro lado, encontra-se comprovado 

documentalmente nos autos que a parte Requerente foi vítima do referido 

acidente automobilístico, consoante boletim de ocorrência no id. 20044069, 

o que comprova o nexo causal com os documentos, laudo e recibo 

acostado aos autos. Nesse quadro, nos termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da 

lei nº 6.194/74 com as alterações das leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, 

tem-se que: Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 

2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade 

Seguradora, mediante recibo, que os especificará. Como visto, a 

indenização está condicionada à simples prova do acidente e das 

despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende dos documentos corroborados no id. 

20044073. Ora, em casos tais, a boa-fé do Requerente é presumida e 

constitui elemento intrínseco do seguro, caracterizada pela lealdade nas 

informações prestadas pelo segurado, de tal modo que inexistindo 

elementos nos autos que possam levar ao questionamento quanto à sua 

conduta e aos valores despendidos, o ressarcimento é perfeitamente 

devido. Por derradeiro, afirma a parte Requerente, que devido ao sinistro 

relatado, suportou gastos com medicamentos e materiais médicos, na 

monta de R$ 1.495,86 (mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e 

seis centavos), consoante se infere as notas fiscais e recibos no id. 

20046826, estando ao meu sentir, devidamente comprovado o nexo de 

causalidade entre a despesa e o acidente automobilístico. Assim, não 

pode a Requerida, eximir-se do pagamento da indenização perseguida, 

prevista no artigo 3º, inciso III da lei de regência. A Lei nº 6.194/74, que 

dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais, causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, em seu artigo 3º, inciso III, estabelece que, 

tratando-se de reembolso à vítima, no caso de despesas de assistência 

médica e suplementares, o valor máximo da indenização a ser paga é de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). A jurisprudência pátria, 

ademais, não destoa desse entendimento: AÇÃO DE COBRANÇA 

REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS). ACIDENTE DE 

TRÂNSITO COM LESÕES CORPORAIS. APLICAÇÃO DA LEI 11.482/07. 

PAGAMENTO PARCIAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR 

DEVIDO. 1. O valor devido corresponde aos gastos efetuados e 
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devidamente comprovados com as despesas médico-hospitalares, não 

ultrapassando o valor estipulado em lei. Aplicação aos sinistros que 

ocorreram após 29 de dezembro de 2006. 2. Assim, assegurado o direito 

ao recebimento do valor integral referente aos gastos devidamente 

comprovados, descontado o valor já pago administrativamente pela ré. 3. 

Conforme a redação da Súmula 14 das Turmas Recursais, a correção 

monetária deve incidir a contar da data do pagamento administrativo. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. 

(Recurso Cível Nº 71002899052, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 28/04/2011). 

Importante que se diga que a Lei nº 11.482/07 apenas veio explicitar o que 

já era garantido ao beneficiário pela Lei nº 6.194/74, não a revogando, 

devendo ser aplicado ao caso concreto, portanto, o artigo 3º, inciso III, da 

Lei nº 6.194/74, ainda em vigor, que estabelece que a indenização do 

seguro obrigatório seja de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. Todavia, diante do pagamento administrativo 

efetuado pela Requerida no valor de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta 

reais), subsiste, portanto, uma diferença de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e 

cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto aos juros e correção monetária incidente sobre a referida 

despesas, nos termos da Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação 

do INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 

1% ao mês, computados da provocação do interessado, no caso da 

citação, nos exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos 

artigos 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, e condeno a parte Requerida, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, a pagar à parte Requerente, GILMAR RODRIGUES DA SILVA, o 

valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), referente à 

indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC, art. 

405) e correção monetária a partir da data do desembolso. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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Magistrado(s):
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022522-05.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, GENIVAL ANTONIO DOS 

SANTOS devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 30/05/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “membro inferior esquerdo 

e demais lesões”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão 

do benefício da justiça gratuita, que a Requerida seja citada a comparecer 

à audiência de conciliação, a aplicação da distribuição do ônus da prova e 

a condenação ao pagamento do seguro obrigatório que acomete a parte 

Autora, reconhecendo o direito a indenização, e determine que a 

Seguradora pague tal indenização referente o seguro obrigatório DPVAT, 

com juros a partir da citação e a correção monetária de acordo com o 

índice INPC, a partir da data da entrada em vigor da medida provisória 

n.340/2006, ou alternativamente que a correção seja aplicada a partir da 

data do acidente. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), de 

acordo com o art. 85, § 2º do CPC, ou alternativamente com fundamento 

ao parágrafo 8º do mesmo códex. Despacho de id. 9103801, 

determinando a parte autora a emendar a inicial. Parte Autora no id. 

9459262, requerendo a dilação do prazo. Requerimento de emenda no id. 

9986890. Despacho de id. 10910897, determinando o prosseguimento do 

feito com a realização de audiência de conciliação. Petição de habilitação 

nos autos no id. 11306471. Termo de audiência de conciliação no id. 

11892190, em que foi constatada a ausência da parte Requerente. A 

Requerida apresentou contestação id. 12273074 arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a falta de interesse de agir 

por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente 

e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, pela ausência de 

comprovação da cobertura para o veículo envolvdo, a não identificação da 

placa, e manifestou acerca do laudo pericial realizado em audiência de 

Conciliação. Discorreu ainda, pela impossibilidade de inversão do ônus da 

prova. 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. 12639972. Decisão saneadora no 

id. 17714697, a qual determinou a realização de prova pericial. Depósito 

dos honorários periciais no id. 18826946. Correspondência devolvida no 

id. 19289953. O expert no id. 19544668, informando o não 

comparecimento do autor à pericia. A parte Autora no id. 20429681, 

manifesta requerendo nova pericia judicial. Laudo pericial no id. 26771689. 

A parte Autora no id. 27981052/27981056, manifestou concordância com 

o exposto laudo. Alvará judicial no id. 28181911. A parte Requerida no id. 

28252027, não se opõe ao laudo pericial confeccionado. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Desta feita, REJEITO a preliminar Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 
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forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado 

o Boletim de ocorrência e Histórico Clínico (id. 9096417), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27981052, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27981052), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, com perda de 25% (vinte e cinco por cento), de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o 

entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente GENIVAL ANTONIO DOS SANTOS, a quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 30/05/2017 (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: 1018629-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIOMAR RAMALHO FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1018629-35.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, LIDIOMAR RAMALHO 

FIGUEIREDO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA 

LÍDER, também qualificada, alegando, em síntese, que em 27/12/2018 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez 

permanente, ocasionando à “fratura em na mão esquerda e traumatismo 

crânio encefálico e trauma de coluna”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a condenação ao pagamento do seguro obrigatório no 

montante de 40 (quarenta vezes) o valor do maior salário-minimo vigente 

no país, na data do efetivo pagamento, em razão de sua invalidez 
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permanente, acrescidos com juros de 1% (um por cento) ao mês, mais a 

correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da data do 

sinistro, com fulcro nas súmulas n°. 43, 54 e 580 do STJ, os quais deverão 

incidir até o dia em que a seguradora efetuar o pagamento integral do 

referido seguro. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atualizado da causa. Despacho no id. 19831626, determinando a 

emenda da petição inicial para juntar documentos que fazem jus à 

gratuidade. Requerimento de emenda no id. 20462316. Despacho de id. 

20699157, determinando o prosseguimento do feito com a realização de 

audiência de conciliação. A Requerida apresentou contestação id. 

22749651 arguindo em preliminar a incorreção do valor da causa, a 

inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais a propositura da 

ação 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. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez. Sustentou também que 

o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos 

autos no id. 26758402. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

27334827. Impugnação à contestação no id. 27580016. A parte 

Requerente no id. 27628958, manifestou concordância ao exposto laudo 

pericial requerendo o julgamento do feito. Os autos vieram conclusos para 

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 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO 

PROCESSAMENTO DA DEMANDA. No que tange a preliminar, verifico que 

não assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte Autora 

corroborou com a inicial, juntando todos os documentos necessários, tais 

como: boletim de ocorrência e histórico clínico (id. 19788547), exames 

(id.19788549), para a propositura da ação, demonstrando o nexo causal 

entre o fato e o acidente, além disso, presumem-se verdadeiros os 

documentos juntados nos autos. Portanto, não acolho a preliminar de 

inépcia da inicial. 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 Ficha de Atendimento (id. 19788547), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27334827, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dentre os outros dedos da mão o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 10% (dez 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. 27334827), dá conta de que a 

parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão residual com perda de 10% (dez por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a 

partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior 

Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 

580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório 

deve ser computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 
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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 LIDIOMAR 

RAMALHO FIGUEIREDO, a quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco 

reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 27/12/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010244-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA JAQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1010244-98.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARCIA JAQUES devidamente 

qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

10/11/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “membro inferior esquerdo e demais 

lesões”. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a concessão do 

benefício da justiça gratuita, que a Requerida seja citada a comparecer à 

audiência de conciliação, a aplicação da distribuição do ônus da prova e a 

condenação ao pagamento do valor indenizável proporcional à lesão 

permanente resultante ao autor, nos termos da tabela de lei n. 6.194/74, 

com juros a partir de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e a 

correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da data do 

sinistro. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 

85, § 2º do CPC, ou alternativamente com fundamento ao parágrafo 8º do 

mesmo códex. Despacho de id. 18589356, determinando a parte autora a 

emendar a inicial. Requerimento de emenda no id. 19128207/19128209 e 

19865749/19865747. Despacho de id. 20660807 determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação. 

Petição de habilitação nos autos no id. 26860452. A Autora foi submetida à 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 27330007. A Requerida apresentou contestação id. 

27527908 arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação e 

a incorreção do valor da causa. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial ante a ausência de provas da invalidez permanente e 

definitiva, a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, pela ausência de 

comprovação da cobertura para o veículo envolvdo, a não identificação da 

placa, e manifestou acerca do laudo pericial realizado em audiência de 

Conciliação. Discorreu ainda, pela impossibilidade de inversão do ônus da 

prova. 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. A parte Autora no id. 27805319/27805320, manifestou concordância 

com o exposto laudo. Impugnação à contestação no id. 27904343. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA. No que tange a preliminar registro que em ações de cobrança de 

seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que 

faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia postulada 
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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. 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 fora juntado 

o Boletim de ocorrência e Histórico Clínico (id. 18588114), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27330007, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27330007), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa, com perda de 75% (setenta e cinco por cento), de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 
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arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente MARCIA JAQUES, a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil 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, 10/11/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021216-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUANA DE LA CRUZ MARTINEZ DE FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021216-30.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JUANA DE LA CRUZ MARTINEZ 

DE FRANCO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA 

LÍDER, também qualificada, alegando, em síntese, que em 22/10/2018 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez 

permanente, ocasionando à “fratura em membro superior direito”. Discorre 

a Autora em sua inicial requerendo a condenação ao pagamento do 

seguro obrigatório no montante de 40 (quarenta vezes) o valor do maior 

salário-minimo vigente no país, na data do efetivo pagamento, em razão de 

sua invalidez permanente, acrescidos com juros de 1% (um por cento) ao 

mês, mais a correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da 

data do sinistro, com fulcro nas súmulas n°. 43, 54 e 580 do STJ, os quais 

deverão incidir até o dia em que a seguradora efetuar o pagamento 

integral do referido seguro. Requereu ao final, a condenação do Requerido 

ao pagamento dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Despacho inicial no id. 20199981. 

Petição de habilitação nos autos id. 26638856. O Autor foi submetido a 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 26660230. A parte Requerente no id. 27123587, 

manifestou concordância ao exposto laudo pericial requerendo o 

julgamento do feito. A Requerida apresentou contestação id. 27302016 

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. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez. Sustentou também que 

o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Impugnação à contestação 

no id. 27580028. Os autos vieram conclusos para 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 – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PENDENTE DE FINALIZAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EM APRESENTAR A 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI. Alega a parte Requerida que o pedido 

administrativo formulado pela parte Autora estaria com status “pendente” 

de documentação, de modo a permitir aferir a subsunção da postulação à 

Lei 6.194/74, mais especificamente se existia ou não cobertura securitária 

ao evento noticiado. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida 

não merece guarida, porquanto se infere dos documentos juntados 

relativo ao processo administrativo da parte Autora, que a Seguradora 

Requerida não especificou de forma clara e pontual o motivo da 

documentação não ter sido aceita, cingindo-se apontar que a situação de 

“não conclusivo” ou “não conforme”. Demais disso, cumpre grafar que a 

decisão do Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso 

Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se exige é a existência do 

requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. 

Assim, restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência e Ficha de Atendimento (id. 20181407), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26660230, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 
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vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 26660230), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida SEGURADORA LÍDER, pagar a Requerente JUANA DE LA 

CRUZ MARTINEZ DE FRANCO, a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 22/10/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006021-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GARCIA DE ARRUDA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR OAB - MT0010884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SINOTTI FILHO EIRELI (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência 

da ação, dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido 

citada. Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem 

custas remanescentes e sem honorários advocatícios por não ter ocorrido 

a angularização processual. Observadas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021238-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021238-88.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, DAVI GUILHERME DA SILVA, 

menor impúbere, neste ato representado por sua genitora ROSENILDA DA 

SILVA, devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, alegando, em síntese, 

que em 18/08/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em 

sua invalidez permanente, ocasionando à “fratura em membro superior 

esquerdo e tce”. Discorre os Autores em sua inicial, requerendo a 

condenação ao pagamento do seguro obrigatório no montante de 40 

(quarenta vezes) o valor do maior salário-minimo vigente no país, na data 

do efetivo pagamento, em razão de sua invalidez permanente, acrescidos 

com juros de 1% (um por cento) ao mês, mais a correção monetária de 

acordo com o índice INPC, a partir da data do sinistro, com fulcro nas 

súmulas n°. 43, 54 e 580 do STJ, os quais deverão incidir até o dia em que 

a seguradora efetuar o pagamento integral do referido seguro. Requereu 

ao final, a condenação do Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Despacho inicial no id. 20199580. Manifestação de ciência do Ministério 

Público no id. 20847234. A Requerida apresentou contestação id. 
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24211060 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 ausência de documento 

indispensável ao processamento da demanda, e a falta de interesse de 

agir por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Juntada de carta de preposição e 

substabelecimento id. 25806134/25806136. O Autor foi submetido a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 26642134. A parte Requerente no id. 27120887, manifestou 

acerca do laudo e requereu o julgamento do feito. Impugnação à 

contestação no id. 27580031. Os autos vieram conclusos para sentença. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro 

que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente 

estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja 

atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 292 do 

CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária almejada 

pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada 

invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, restando 

correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico 

que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange 

a preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da Requerida, pois 

a parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários para a propositura da ação. Portanto, não acolho a preliminar 

de inépcia da inicial. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados a Certidão 

de Ocorrência e Ficha de Atendimento (id. 20184728), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26642134, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos cotovelos e lesões 

de órgãos e estruturas crânio-faciais 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. 26642134), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve com perda 

de 25% (vinte e cinco por cento) do cotovelo esquerdo e repercussão 

residual com perda de 10% (dez por cento), da estrutura crânio-facial, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 2.193,75 (dois 

mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, 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 
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computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, pagar 

ao Requerente DAVI GUILHERME DA SILVA, menor impúbere, neste ato 

representado por sua genitora ROSENILDA DA SILVA, a quantia de R$ 

2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta 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, 18/08/2018 (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. Por fim, tendo em vista interesse de menor no 

processo, determino vista dos autos ao Ilustre representante do Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022579-52.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, EDSON VICENTE DUARTE 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 08/06/2018 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “fratura em coluna lombar”. 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, 

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), com juros a partir da citação e 

correção monetária com o índice INPC. 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. 

20467025. Petição de habilitação nos autos no id. 26720132. A Requerida 

apresentou contestação id. 26755066 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 ausência de documento indispensável ao processamento da 

demanda, e a falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência 

de provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal 

pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de 

prova da invalidez 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. 27150083. Impugnação à contestação no id. 

27631121. 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 
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e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao 

Requerido no que tange a necessidade de adequação do valor em 

consonância ao patamar máximo do valor da indenização estabelecido 

pela legislação vigente, porquanto, em casos que o acidente tenha 

ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 340/06 (DOU 

29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou a ser 

estabelecida em valores determinados e não mais em salários mínimos. 

Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR- INÉPCIA DA 

INICIAL- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA 

DA AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à 

alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, 

juntando todos os documentos necessários para a propositura da ação. 

Portanto, não acolho a preliminar de inépcia da inicial. PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o boletim de ocorrência (id. 20405400) e Históricos Clínicos (id. 

20405404), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

27150083, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um sgmento da coluna 

vertebral exceto o sacral 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. 27150083), 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. 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 
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MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 

30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar 

o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente EDSON VICENTE DUARTE, a quantia de R$ 1.687,50 

(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 08/06/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1025678-30.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, SEBASTIÃO RAMOS BATISTA 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

11/11/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando, “fratura no membro superior 

esquerdo, fraturando o rádio distal e antebraço”. 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, a citação da parte Requerida para apresentar 

contestação no prazo legal, 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), com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, de acordo com a 

súmula 426 do STJ, bem como, a correção monetária desde a data do 

evento danoso. Ao final, requereu a condenação ao pagamento dos 

honorários advocatícios e custas processuais no porcentual de 20% 

(vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa. Despacho inicial no 

id. 20928674. Correspondência devolvida no id. 22514909. Petição de 

habilitação nos autos no id. 26853647. A Requerida apresentou 

contestação id. 27135840 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. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas 

da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato 

do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta 

de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27402086. Impugnação 

à contestação no id. 27728659. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro 
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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. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o boletim de ocorrência (id. 20881687) e 

Históricos Clínicos (id. 20882092), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 27402086, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 27402086), 

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$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o 

entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente SEBASTIÃO RAMOS BATISTA, a quantia de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 11/11/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041356-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO MACIEL SZABLEWSKI (REU)

JORGE SZABLEWSKI (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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AÇÃO MONITÓRIA PJE n°1041356-85.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Cuida-se de Ação Monitória, em que as Requeridas apesar de 

devidamente citadas (id. 27835590 e 27905593), deixaram transcorrer o 

prazo legal sem apresentação de embargos, tampouco efetuou o 

pagamento (id. 29161755). Segundo o disposto no art. 701, §2º do CPC, 

se a parte não cumprir a ordem, ou não opuser os embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o titulo executivo. ANTE O EXPOSTO, 

ocorrida à revelia, nos termos dos artigos 487, I c/c art. 701, §2º do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e via de consequência 

declaro constituído de pleno direito, em titulo executivo, o crédito do Autor 

e CONVERTO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, 

prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 513,§1º e 

seguintes do CPC. Condeno as partes Requeridas ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, §2º do CPC. 

Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Transitado em julgado, 

caso postulado o cumprimento da sentença, os devedores deverão ser 

intimados PESSOALMENTE por conta do (art. 513, II, CPC), para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de incidir na multa de 

10% prevista no art. 523,§1º do CPC. Proceda-se a retificação no registro 

e autuação deste feito, para fazer constar o nome da ação como 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, de modo, que passe a figurar o 

Requerente como Exequente e a parte Requerida como Executada. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027460-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL JUNIOR CAMARGO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1027460-72.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, LOURIVAL JUNIOR CAMARGO 

GOMES devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 03/08/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, “fratura na mão 

esquerda, metacarpo e rádio distal esquerdo”. 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, a citação da parte Requerida para apresentar 

contestação no prazo legal, 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), com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, de acordo com a 

súmula 426 do STJ, bem como, a correção monetária desde a data do 

evento danoso. Ao final, requereu a condenação ao pagamento dos 

honorários advocatícios e custas processuais no porcentual de 20% 

(vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa. Despacho inicial no 

id. 21167812. A Requerida apresentou contestação id. 24529983 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. 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. 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. 26854881. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

27399234. Impugnação à contestação no id. 27771198. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o boletim 

de ocorrência (id. 21149379) e Históricos Clínicos (id. 21149381), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27399234, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Importante se diga que o não pagamento do prêmio do seguro 

do veículo envolvido, assim como o fato de não ter sido identificado o 

veículo por ocasião do acidente, não obsta o recebimento da indenização, 

tampouco que a cobrança de qualquer seguradora, nos termos da Sumula 

257 do Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização. Outrossim, eventual ausência da 

juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data 

posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei 

nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 
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anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27399234), 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$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente LOURIVAL JUNIOR CAMARGO GOMES, a quantia de 

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 03/08/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026015-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAEL MENDES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1026015-19.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ANAEL MENDES SANTOS 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA da 

diferença de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS E CIA, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 28/07/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido ”fratura em pé direito 

(metatarso)”. Discorre o Autor em sua inicial pugnando pela concessão do 

benefício da justiça gratuita, em razão de não ter condições de suportar o 

ônus processual, a realização de audiência de conciliação com a perícia 

judicial, a citação do Requerido para oferecer resposta no prazo legal e a 

procedência da ação, reconhecendo o direito à indenização e determine 

que a Seguradora pague a indenização integral referente ao seguro 

obrigatório Dpvat, com juros a partir da citação, e correção monetária com 

o índice INPC. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios com fundamento no §8º do art. 85 

do CPC, ou, alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho inicial 

proferido no id. 20957968. Petição de habilitação nos autos no id. 

22074376. A Requerida apresentou contestação id. 26488558 arguindo 

em preliminar, pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a ausência do 

comprovante de residência requisito para fixação do foro e a impugnação 

da justiça gratuita. No mérito, requereu 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, 

deduzindo do valor recebido administrativamente, a realização de prova 

pericial, e ainda em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados entre o 

mínimo 10% (dez por cento) e o máximo 20%, (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação. Pugnou ao final, pelo depoimento pessoal do autor a 

fim de constatar a outorga da procuração e verificar a real dinâmica do 

acidente. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência 

de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27399438. Juntada 

de carta de preposição e substabelecimento no id. 27478664/27478665. 

Impugnação à contestação corroborada id. 27787250. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. Quanto 

ao pedido de depoimento pessoal da parte Autora, registro ser 

imprescindível, conquanto a controvérsia gira em torno da existência de 

debilidade permanente decorrente de acidente automobilístico, haja vista 

que a prova necessária circunscreve-se em pericial e documental, as 

quais já se encontram produzidas no caderno processual. DA PRELIMINAR 
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- ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR inépcia da inicial – 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a 

preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte Autora, não é considerado indispensável para propositura da 

ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente a existência de 

lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o 

comprovante de residência para se auferir a competência do juízo, pois as 

ações de indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser 

ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme 

determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do 

mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO DA 

JUSTIÇA GRATUITA. No que tange a preliminar arguida pela parte 

Requerida, não vejo razão pois, a parte Requerente corroborou em sua 

exordial que declara em que não encontra em condições financeiras de 

suportar o ônus processual, anexando ao pedido à declaração de 

hipossuficiência (id. 20948560), assinada de próprio punho se 

responsabilizando por suas informações, e que este pedido fora deferido 

no despacho de id. 20957968. Desta feita, não há que se acolher a 

preliminar suscitada Inexistindo outras preliminares, passo a análise ao 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 20948561) e Ficha de Atendimento (id. 20948562), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27399438, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 

Requerente. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos 

da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora 

reconheceu que efetuou em sede administrativa o pagamento, em favor do 

Autor, a importância de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), de 

acordo com o comprovante de pagamento de id. 26488567. De outro lado, 

quanto ao valor da indenização, a orientação jurisprudencial do E. Superior 

Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada 

em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. A par disso, não há se acolher a pretensão Autoral visando o 

recebimento integral do valor da indenização, restando somente analisar 

se o montante pago administrativamente corresponde às lesões 

decorrentes do acidente sofrido pela parte Requerente. Desta feita, 

infere-se do laudo pericial judicial juntado no id. 27399438 que foi 

constatado a lesão no pé direito, com repercussão moderada de 50% 

(cinquenta por cento), da capacidade laborativa do membro. Pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o 

valore da indenização deve corresponder ao percentual de 50% 

(cinquenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Assim, o valor da indenização deveria corresponder R$ 3.375,00 

(três mil, trezentos e setenta e cinco reais),Todavia, diante do pagamento 

administrativo efetuado pela Requerida no valor de R$ 675,00 (seiscentos 

e setenta e cinco reais), subsiste, portanto, uma diferença de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, imperioso grafar que foi atribuído à 

causa o valor de R$ 12.825,00 e a parte Requerente logrou êxito em obter 

indenização de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Entrementes, 

não há se falar em fixação da verba honorária em percentual sobre o 

valor da causa, posto que houve condenação em valor certo, sendo certo 

ainda que a fixação de referida verba em percentual sobre o valor da 

condenação, mesmo que considerados os parâmetros dispostos no §2º 

do artigo 85 do CPC, não alcançaria sequer o valor de 01 salario mínimo. 

Nesse encalço, ao tempo em que a fixação da verba honorária deve 

observar o princípio da razoabilidade, consoante dispõe o §8º do artigo 85 

do CPC, deve também resignar-se a montantes proporcionais à relevância 

e vantagem econômica da causa, os quais são um dos aspectos de 

equidade de que trata o artigo 85,§8º do CPC, levando ainda em 

consideração o fato da matéria posta em debate não ser de alta 

indagação, razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 

1.000,00 (hum mil 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 ANAEL MENDES SANTOS, a quantia de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referente à complementação da 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 28/07/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do §8º do artigo 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032258-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VR JAHNKE IMPORT LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN BANI DE MIRANDA FERREIRA OAB - SP384374 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WORLD MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 

LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032258-13.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência 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, 17 de 

fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035125-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON SOUZA 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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035125-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: WILTON 

SOUZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 
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autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, ao12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 05. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014546-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014546-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DE FATIMA SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de benefício do seguro obrigatório ajuizada 

por MARIA DE FÁTIMA SOARES em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados na exordial, 

objetivando a indenização no valor de R$ 13.500,00. Aduz o autor que foi 

vítima de um acidente automobilístico ocorrido em 03 de dezembro de 

2016, do qual resultou sua incapacidade parcial permanente. Os autos 

foram encaminhados à Central de Conciliação, oportunidade em que foi 

realizado o exame pericial (Id 15105941). Citada, a ré quedou-se inerte. 

Vieram os autos com decurso do prazo para apresentação de defesa. É o 

relatório. Decido. Não havendo necessidade de produção de novas 

provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

promovo o julgamento antecipado da lide. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por Maria de Fátima Soares em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Depreende-se dos autos que, citada (Id 15105941), a 

ré deixou transcorrer in albis o prazo para contestar, uma vez que teve 

seu prazo exaurido em 24 de setembro de 2018, razão pela qual, nos 

termos do art. 344 do CPC, DECRETO sua revelia. 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. Diante desta 

constatação, verifico que são aplicadas as alterações trazidas pela MP n° 

340 e a Lei n° 11.482, com vigência 31/05/2007 e 451/2008 – Lei n. 

11.945/2009, de 04/06/2009, ou seja, antes à ocorrência do acidente 

objeto da lide. Portanto, aplicável a Lei especial com suas respectivas 

alterações. Com as alterações trazidas pela legislação mencionada, não é 

permitida a vinculação do valor indenizatório ao salário mínimo. Inclusive, o 

assunto já foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “A indenização 

do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau da invalidez.”. De acordo com o artigo 3º, 

da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus à 

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 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. Portanto, configurado o dever de indenizar. 

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 

concluiu que a parte autora possui invalidez parcial permanente 

identificada em 75% no tornozelo direito. O percentual para a invalidez de 

um dos tornozelos é de 25%, dessa forma 75% de 25% é igual a 18,75%, 

do valor estabelecido pelo inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, ou seja, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Sendo assim, a indenização deve 

corresponder ao montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos). 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. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 487, inciso I 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO os pedidos contidos nesta ação proposta por MARIA DE FÁTIMA 

SOARES em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condená-la ao pagamento da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigida com 

juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Custas processuais pela ré. 

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2019. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017825-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS AFONSO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1017825-72.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 4 de 

maio de 2017 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013772-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARQUES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1013772-14.2017.8.11.0041 AUTOR: IVONETE MARQUES 

SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 188 de 248



Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Abril de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003069-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MACARI (AUTOR(A))

MARIA KONZER MACARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BONINI (REU)

ANTONIO DINALO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003069-87.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, passo a 

impulsionar o presente feito com a finalidade de proceder, a intimação da 

parte autora para retirar nesta secretária o Edital de Citação Id nº 

29319269, a fim de publicar em jornal de ampla circulação local. Cuiabá, 17 

de fevereiro de 2020 Gestor judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003069-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MACARI (AUTOR(A))

MARIA KONZER MACARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BONINI (REU)

ANTONIO DINALO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003069-87.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, passo a 

impulsionar o presente feito com a finalidade de proceder, a intimação da 

parte autora para retirar nesta secretária o Edital de Citação Id nº 

29319270, a fim de publicar em jornal de ampla circulação local. Cuiabá, 17 

de fevereiro de 2020 Gestor judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035692-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

JOSE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO CLARO TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

OSMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035692-44.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, passo a 

impulsionar o presente feito com a finalidade de proceder, a intimação da 

parte autora para retirar nesta secretária os Editais de Citação Ids. nº 

29325639 e 29325640, a fim de publicar em jornal de ampla circulação 

local. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020 Gestor judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003069-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MACARI (AUTOR(A))

MARIA KONZER MACARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BONINI (REU)

ANTONIO DINALO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003069-87.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, passo a 

impulsionar o presente feito com a finalidade de proceder, a intimação da 

parte autora para retirar nesta secretária os Editais de Citação Ids. nº 

29319269 e 29319270, a fim de publicar em jornal de ampla circulação 

local. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020 Gestor judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004289-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004289-52.2020.8.11.0041 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, 17 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052338-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DA GRACIOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT13783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTUNES NETO (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA DE SOUZA ANTUNES NETO (EXECUTADO)

CLAUDISARA CORREA SUMMCHEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1052338-61.2019.8.11.0041 DESPACHO Nos termos do 

art. 99, § 2º do CPC, intime-se a exequente para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência e apresente 

também o extrato da inadimplência 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, 17 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005370-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR OAB - MT20407/O (ADVOGADO(A))

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005370-59.2020.8.11.0001 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, 17 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006621-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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. 1006621-89.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de 

urgência, em que Cleiton do Nascimento Silva requereu os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. O artigo 98 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. Para comprovar sua situação financeira, a parte autora apresentou 

declaração de imposto de renda (id nº 29293271 e 29293273), que 

demonstram que possui rendimentos e patrimônios incompatíveis com 

aqueles que se encontram em estado de hipossuficiência. Desta forma, 

em que pese os documentos apresentados pelo autor, verifica-se não são 

suficientes para demonstrar que não possui condições de arcar com as 

custas processuais, pois não evidenciam que, ao suportar as despesas 

processuais, teria seu sustento e de sua família prejudicado. 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. O Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, em casos semelhantes, decidiu: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO- PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ESTADO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. 

RECURSO DESPROVIDO. A despeito de ser assente na jurisprudência que 

a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tatum de 

veracidade, caso conste nos autos elementos ou indícios que demonstram 

o contrário, deve o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita. Assim, 

cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca da declaração 

de hipossuficiência, deferindo ou não o benefício. Para concessão dos 

benefícios da justiça gratuita deve haver bastante parcimônia e cautela, 

pois, caso seja concedida para quem realmente não esteja em estado de 

hipossuficiência financeira, estar-se-á, assim, transferindo o custo 

processual que passará a ser arcado pela sociedade, através do sistema 

de contribuição de tributos, que fomentam os cofres públicos e sustentam 

as instituições. (AI 140471/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 

03/02/2015)” “52181861 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. 

EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (TJMT; AI 119454/2013; 

Rondonópolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; 

Julg. 11/03/2014; DJMT 17/03/2014; Pág. 17)” Temos visto muitas 

situações em que mesmo podendo, com algum tipo de esforço, pagar as 

custas dos processos, as partes vem em Juízo e alegam a 

hipossuficiência, fraudando, desta forma, os cofres do Poder Judiciário e 

a própria Lei. Portanto, considerando que a Assistência Judiciária deve 

ser deferida em casos de comprovada ausência de condições 

financeiras, INDEFIRO a concessão do benefício à parte autora. INTIME-SE 

a autora para recolher as custas judiciais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Comprovado o recolhimento, venham os 

autos imediatamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003069-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MACARI (AUTOR(A))

MARIA KONZER MACARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BONINI (REU)

ANTONIO DINALO (REU)

 

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 CITAÇÃO PRAZO DE _30__ DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1003069-87.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 20.000,00 

ESPÉCIE: [Defeito, nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: MARIO MACARI Endereço: Avenida Paraná, 774, 

Centro, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 Nome: MARIA KONZER MACARI 

Endereço: Avenida Paraná, 774, Centro, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 

POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO DINALO Endereço: RUA TRINTA E SEIS, 

98, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-417 Nome: CELSO 

BONINI Endereço: RUA LA PAZ, 8, PICO DO AMOR, CUIABÁ - MT - CEP: 

78065-065 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, 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 Anulatória de Ato Jurídico, 

proposta por MÁRIO MACARI e sua esposa MARIA KONZER MACARI em 

desfavor de ANTONIO DINALO e CELSO BONINI. Aduz os requerentes que 

são proprietários de uma área de terra no município de Apiacás/MT, 

registrada no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Apiacás. Porém ao 

retirar a Certidão de matrícula do Imóvel em 2017, havia uma Averbação na 

matrícula oriunda da venda da área. Entretanto alegam os autores que não 

realizaram qualquer tipo de negócio nesse sentido. Por fim, requer que 

seja declarada a nulidade do ato jurídico realizado ( a venda da área), bem 

como a averbação anotada na matrícula, o registro de citação à margem 

da matrícula do imóvel, declarar a nulidade, tornando sem efeito a 

procuração outorgada no Cartório de Nossa Senhora do Livramento e 
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requisitar ao Cartório de Nossa Senhora de Livramento cópias autênticas 

do documento de procuração e do livro em que constam as assinaturas da 

referida procuração para aferição a alho nu ou por meio de perícia. 

DECISÃO: Vistos e etc. Diante das diversas tentativas infrutíferas de 

citação do réu, bem como as diversas buscas de endereços já realizadas, 

DEFIRO citação desta por edital. Cite-se por edital, nos termos do art. 257 

do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, o réu. Citada, por 

edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde já, em 

consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial o Defensor Público que atua perante esta Vara. O 

art. 257, inciso II do CPC estabelece como requisito da citação por edital, a 

publicação na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo 

tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser certificado nos 

autos. O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, também deverá 

ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. 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, SUELEN DE MELLO RODRIGUES, 

digitei. CUIABÁ, 17 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.
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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 CITAÇÃO PRAZO DE _30__ DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1003069-87.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 20.000,00 

ESPÉCIE: [Defeito, nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: MARIO MACARI Endereço: Avenida Paraná, 774, 

Centro, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 Nome: MARIA KONZER MACARI 

Endereço: Avenida Paraná, 774, Centro, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 

POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO DINALO Endereço: RUA TRINTA E SEIS, 

98, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-417 Nome: CELSO 

BONINI Endereço: RUA LA PAZ, 8, PICO DO AMOR, CUIABÁ - MT - CEP: 

78065-065 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, 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 Anulatória de Ato Jurídico, 

proposta por MÁRIO MACARI e sua esposa MARIA KONZER MACARI em 

desfavor de ANTONIO DINALO e CELSO BONINI. Aduz os requerentes que 

são proprietários de uma área de terra no município de Apiacás/MT, 

registrada no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Apiacás. Porém ao 

retirar a Certidão de matrícula do Imóvel em 2017, havia uma Averbação na 

matrícula oriunda da venda da área. Entretanto alegam os autores que não 

realizaram qualquer tipo de negócio nesse sentido. Por fim, requer que 

seja declarada a nulidade do ato jurídico realizado ( a venda da área), bem 

como a averbação anotada na matrícula, o registro de citação à margem 

da matrícula do imóvel, declarar a nulidade, tornando sem efeito a 

procuração outorgada no Cartório de Nossa Senhora do Livramento e 

requisitar ao Cartório de Nossa Senhora de Livramento cópias autênticas 

do documento de procuração e do livro em que constam as assinaturas da 

referida procuração para aferição a alho nu ou por meio de perícia. 

DECISÃO: Vistos e etc. Diante das diversas tentativas infrutíferas de 

citação do réu, bem como as diversas buscas de endereços já realizadas, 

DEFIRO citação desta por edital. Cite-se por edital, nos termos do art. 257 

do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, o réu. Citada, por 

edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde já, em 

consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial o Defensor Público que atua perante esta Vara. O 

art. 257, inciso II do CPC estabelece como requisito da citação por edital, a 

publicação na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo 

tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser certificado nos 

autos. O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, também deverá 

ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. 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, SUELEN DE MELLO RODRIGUES, 

digitei. CUIABÁ, 17 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. 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035692-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

JOSE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO CLARO TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

OSMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE __30_ DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1035692-44.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 31.784,46 

ESPÉCIE: [Locação de Imóvel]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: JOSE ARAUJO Endereço: Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, 1755, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-000 Nome: CID IMOVEIS EIRELI - EPP Endereço: Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, 1755, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 

78051-000 POLO PASSIVO: Nome: RIO CLARO TURISMO LTDA - ME 

Endereço: RUA URUGUAI, 219, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - 

CEP: 78435-000 Nome: OSMAR NUNES DA SILVA Endereço: AVENIDA 

URUGUAI, 219, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 

78435-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 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 EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS E 

ENCARGOS DECORRENTE DA LOCAÇÃO ajuizada por JOSÉ DE ARAÚJO, 

representado por CID IMÓVEIS EIRELI – EPP em face de RIO CLARO 

TURIMO LTDA e OSMAR NUNES DA SILVA. O Exequente locou um imóvel 

não residencial, localizado na rua Parnaíba, 31, bairro Praeiro, Cuiabá-MT , 

a Executada pelo prazo de 12 (doze) anos, pelo valor mensal de R$ 

1.500,00 ( Um mil e quinhentos reais), mais encargos como luz, água e 

tributos. Alega ainda, que os Executados desocupara o imóvel sem a 

devida notificação de desocupação, deixando de quitar os débitos 

referentes aos meses de Janeiro a dezembro de 2016 e janeiro e 

fevereiro de 2017. Requer por fim,o pagamento do principal, no importe de 

R$ 31.784,46 (trinta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e 

quarenta e seis centavos), acrescida de juros, multa de 10% 

(estabelecida no contrato), custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Em caso de não pagamento, requer a penhora de dinheiro 

eventualmente existente em depósito, ou aplicação, em Instituições 

Financeiras, em nome dos Executados, a serem efetuados “on line”, via 

Convênio Bacen/Jud. DECISÃO: Vistos e etc. Diante das diversas 

tentativas infrutíferas de citação do réu, bem como as diversas buscas de 

endereços já realizadas, DEFIRO citação desta por edital. Cite-se por 

edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 

(trinta) dias, o réu. Citada, por edital, e certificado a não manifestação no 

prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante esta Vara. Expeça-se o necessário. 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, SUELEN DE MELLO RODRIGUES, 

digitei. CUIABÁ, 17 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035692-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

JOSE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO CLARO TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

OSMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE _30__ DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1035692-44.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 31.784,46 

ESPÉCIE: [Locação de Imóvel]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: JOSE ARAUJO Endereço: Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, 1755, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-000 Nome: CID IMOVEIS EIRELI - EPP Endereço: Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, 1755, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 

78051-000 POLO PASSIVO: Nome: RIO CLARO TURISMO LTDA - ME 

Endereço: RUA URUGUAI, 219, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - 

CEP: 78435-000 Nome: OSMAR NUNES DA SILVA Endereço: AVENIDA 

URUGUAI, 219, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 

78435-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 
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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 EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS E 

ENCARGOS DECORRENTE DA LOCAÇÃO ajuizada por JOSÉ DE ARAÚJO, 

representado por CID IMÓVEIS EIRELI – EPP em face de RIO CLARO 

TURIMO LTDA e OSMAR NUNES DA SILVA. O Exequente locou um imóvel 

não residencial, localizado na rua Parnaíba, 31, bairro Praeiro, Cuiabá-MT , 

a Executada pelo prazo de 12 (doze) anos, pelo valor mensal de R$ 

1.500,00 ( Um mil e quinhentos reais), mais encargos como luz, água e 

tributos. Alega ainda, que os Executados desocupara o imóvel sem a 

devida notificação de desocupação, deixando de quitar os débitos 

referentes aos meses de Janeiro a dezembro de 2016 e janeiro e 

fevereiro de 2017. Requer por fim,o pagamento do principal, no importe de 

R$ 31.784,46 (trinta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e 

quarenta e seis centavos), acrescida de juros, multa de 10% 

(estabelecida no contrato), custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Em caso de não pagamento, requer a penhora de dinheiro 

eventualmente existente em depósito, ou aplicação, em Instituições 

Financeiras, em nome dos Executados, a serem efetuados “on line”, via 

Convênio Bacen/Jud. DECISÃO: Vistos e etc. Diante das diversas 

tentativas infrutíferas de citação do réu, bem como as diversas buscas de 

endereços já realizadas, DEFIRO citação desta por edital. Cite-se por 

edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 

(trinta) dias, o réu. Citada, por edital, e certificado a não manifestação no 

prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante esta Vara. Expeça-se o necessário. 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, SUELEN DE MELLO RODRIGUES, 

digitei. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056209-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELANGE A. P. CASTILHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1056209-02.2019.8.11.0041 Decisão Diante do não 

pagamento da obrigação pela executada, DEFIRO a penhora dos imóveis, 

como requerido no ID 29074251. LAVRE-SE o Termo de Penhora e 

INTIME-SE a parte exequente para providenciar a respectiva averbação no 

ofício imobiliário (art. 844 do CPC) EXPEÇA-SE o necessário para que seja 

efetivada a penhora, nomeando-se a parte executada proprietária como 

depositária. Após PROCEDA-SE a intimação da executada 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. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007931-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MASTRANGELLI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007931-04.2018.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

embargos à execução com pedido de efeito suspensivo opostos por 

VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO em desfavor de RICARDO MASTRANGELLI, 

devidamente qualificados nos autos. Em sua peça vestibular, alega o 

embargante, preliminarmente, a inadequação da via eleita, haja vista estar 

o título executado garantido por hipoteca devidamente averbada às 

margens da matrícula do imóvel, devendo o embargado buscar os meios 

legais para tomar para si o imóvel. A decisão de ID 15992330 indeferiu o 

efeito suspensivo aos presentes embargos, uma vez que não restaram 

demonstrados os requisitos do art. 919, § 1º do CPC. Contestação e 

documentos ao ID 21301618. O embargante opôs embargos de declaração 

em face da decisão, alegando omissão quanto ao que garante os art. 921, 

I e art. 313, V do CPC, ao argumento de que o julgamento da ação depende 

do julgamento de outras demandas. A decisão de ID 23473379 rejeitou os 

embargos de declaração opostos pelo embargante, deferiu o aditamento 

de ID 16882056 e intimou o embargado para manifestar sobre o 

aditamento. O embargado apresentou manifestação ao ID 24379982. 

Impugnação à contestação ao ID 24464256. O embargante requereu 

pedido de tutela de urgência incidental para suspender a execução. 

Sustenta que adquiriu do embargado 50% das cotas que este detinha 

junto a empresa Refloresta Reflorestadora LTDA, em Recuperação Judicial 

e para que o negócio jurídico pudesse surtir efeito foi devidamente 

registrada perante a Junta Comercial a 11ª Alteração Contratual da 

empresa. Contudo, o embargado requereu perante a Junta Comercial a 

sustação da 11ª Alteração Contratual decorrente do título que está sendo 

executado, tendo a Junta Comercial deferido o pedido e sustado o ato 

praticado. Aduz o embargante que foi informado pelo contador que estará 

impedido de praticar qualquer ato referentes às alterações contratuais da 

empresa, haja vista a sustação das alterações contratuais requerida pelo 

embargado. Sustenta não haver lógica para que a execução tenha 

prosseguimento, a uma porque a execução está garantida por dois 

imóveis ofertados e avaliados em valores mais que suficientes para 

garantia da execução, a duas, porque o próprio embargado requereu a 

sustação da alteração contratual, o que torna o título inexigível. Reforça a 
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oferta em garantia da execução dos imóveis matriculados sob os n. 

13.924 (já hipotecado em favor do exequente) e n. 13.921, avaliados em 

valores suficientes para garantia da execução. É o relatório. Decido. 

Depreende-se dos autos que o embargado requereu, na esfera 

administrativa, a sustação dos efeitos dos documentos levados a 

arquivamento na JUCEMAT, onde, segundo alega o embargado, foram 

detectadas alterações realizadas na 11ª alteração contratual da empresa 

REFLORESTA Reflorestadora LTDA, em Recuperação Judicial. Ademais, 

em seu requerimento junto a JUCEMAT, o embargado alega falsificação de 

sua rubrica no referido documento. Em seu Parecer Técnico, a 

Procuradoria da JUCEMAT opinou pela sustação dos efeitos dos atos da 

empresa REFLORESTA REFLORESTADORA LTDA e pugnou seja oficiado 

a autoridade competente para as providências legais cabíveis. Com a 

sustação dos efeitos do ato, o embargante alega que tem encontrado 

dificuldade para praticar atos inerentes a administração da empresa, tendo 

sido impedido de arquivar a sua 13ª alteração contratual, ante as 

observações constantes na Certidão Simplificada da empresa (ID 

25750907). Com estes argumentos, requer o embargante a concessão de 

tutela cautelar incidental, haja vista que pretende a concessão de liminar 

que tem por objetivo assegurar o resultado útil do processo. Para a 

concessão da tutela faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

dos arts. 300 e 301 do CPC, que são: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.” 

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito.” Nota-se que os requisitos para a concessão da 

tutela cautelar não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni 

iuris e o periculum in mora. In casu, o embargante requer a concessão da 

medida liminar para suspender a execução fundada em um título executivo 

que, segundo alega, não produziu a eficácia pretendida, pois o embargado 

requereu a sustação da 11ª alteração contratual da empresa perante a 

JUCEMAT. O art. 1.003 do Código Civil dispõe que: “Art. 1.003. A cessão 

total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato 

social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a 

estes e à sociedade. Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada 

a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o 

cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha 

como sócio. ” De acordo com o art. 1.057 do Código Civil: “Art. 1.057. Na 

omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, 

a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a 

estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do 

capital social. Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade 

e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003 , a 

partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios 

anuentes.” Sabe-se que a averbação apta a dar eficácia à cessão de 

quotas sociais da empresa é a averbação do instrumento perante a Junta 

Comercial. Nesse sentido, orienta-nos a mais abalizada doutrina, nas 

vozes dos mestres Silvio de Salvo Venoza e Cláudia Rodrigues, que 

“somente após o competente registro o ato produzirá seus efeitos.” 

(VENOSA E RODRIGUES; 2010, p. 44). Na mesma esteira a lição de 

Marcelo Fortes Barbosa Filho: “(...) De acordo com o parágrafo único, a 

modificação do contrato social constitui fator de eficácia de toda e 

qualquer cessão de quotas, de maneira que a cessão, apesar de 

validamente contratada, só produzirá efeitos perante os sócios e a 

sociedade (pessoa jurídica) quanto efetivada, por meio de averbação na 

inscrição originária, a formalização de tal alteração. ” (BARBOSA FILHO; 

2010, p. 1.039). Dessa forma, conclui-se que para gozar de presunção de 

veracidade dos fatos, qualquer ato praticado pela empresa e por seus 

sócios devem ser devidamente registrados perante a Junta Comercial. Em 

que pese a 11ª Alteração Contratual da empresa REFLORESTA 

REFLORESTADORA LTDA tenha sido registrada perante a JUCEMAT em 

02/12/2016, posteriormente, em 28/09/2017, o embargado requereu a 

sustação dos efeitos do documento. Verifica-se do documento juntado 

pelo próprio embargado ao ID 24380514, que no tópico 17 da Escritura 

Pública, foi dito ao escrevente notarial que “concomitantemente a presente 

escritura, as partes assinam a “ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA 

SOCIEDADE REFLORESTA REFLORESTADORA LTDA “EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL”. Pois bem. Na execução n. 1021376-26.2017.8.11.0041 

pretende o embargado o recebimento da dívida confessada na escritura 

pública de confissão juntada ao ID 24380514, escritura esta em que 

consta expressamente que concomitantemente a sua assinatura as partes 

assinam a alteração contratual de n. 11, aquela que o embargado 

requereu a sustação de seus efeitos perante a JUCEMAT. Percebe-se que 

o embargado, ao requerer a sustação dos efeitos de um ato que declarou 

perante o Notário ter assinado, pratica uma atitude contraditória com o 

comportamento assumido entre as partes, ferindo um princípio básico de 

convivência nas relações jurídicas e sociais, que se funda na credibilidade 

e na segurança gerada pela conduta das partes, o venire contra factum 

propium. Dessa forma, verifico a possibilidade de deferimento do pleito 

requerido pelo embargante, uma vez que há nos autos elementos que 

evidenciem a probabilidade do seu direito, no sentido de que o negócio 

jurídico realizado entre as partes não produziu os efeitos pretendidos ante 

sua sustação perante a Junta Comercial. Ademais, é legítimo o receio de 

perigo de dano ou risco ao resultado do processo, haja vista estar 

pendente de apuração pela JUCEMAT o incidente de falsidade documental, 

o que coloca em xeque o negócio praticado entre as partes. Com estas 

considerações e por estar a execução garantida pelos imóveis ofertados 

em caução, defiro a tutela de urgência postulada para suspender a 

execução em trâmite perante esta vara sob o n . 

1021376-26.2017.8.11.0041 até que a JUCEMAT possa apurar o 

requerimento feito pelo embargado para validar ou invalidar a 11ª alteração 

contratual da empresa REFLORESTA REFLORESTADORA LTDA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Lavre-se, no feito executivo, o Termo de 

Penhora dos imóveis ofertados em caução e matriculados no 1º Registro 

de Imóveis de Alta Floresta/MT sob os n. 13.924 e 13.921. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021376-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MASTRANGELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1021376-26.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Nesta 

data, deferi o efeito suspensivo requerido nos autos dos embargos à 

execução. Lavre-se o termo de penhora, como determinado, ficando o 

processo suspenso até ulterior decisão a proferida nos embargos. 

Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006186-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA AMARO DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006186-18.2020.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação de inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer c/c indenização 

por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta por Luana 

Amaro de Jesus em desfavor de IUNI UNIC Educacional Ltda – 

Universidade de Cuiabá, todos qualificados nos autos. A autora alega que 

no ano de 2018 foi aprovada para o 1º processo seletivo do PROUNI com 

bolsa integral para o curso de Educação Física, no período noturno. 

Assim, firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré 

(registro acadêmico nº 33049021272). Relata que quando cursava 
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Educação Física, em 2018, ficou grávida, e assim teve que trancar sua 

matrícula, e em janeiro de 2019 procurou a ré para regressar aos estudos, 

oportunidade em que informou-se sobre a possibilidade de transferência 

da bolsa PROUNI para outro curso de saúde, qual seja, Farmácia. Sustenta 

que no dia 18/02/2019, a ré concedeu a transferência da bolsa do curso 

de Educação Física para Farmácia, formalizado por meio de “Termo de 

Transferência do Usufruto de Bolsa”. Alega que acreditando na realização 

do procedimento, cursou regularmente o curso de Farmácia durante todo o 

primeiro semestre do ano de 2019, mas para sua surpresa recebeu 

cobrança da ré, de um valor no importe de R$ 6.395,46 (seis mil, trezentos 

e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), a título de matrícula, 

serviços e mensalidades do curso de Farmácia, ao argumento que a 

transferência da bolsa não poderia ter sido realizada em virtudes de 

alterações nas normas reguladoras do programa. Aduz que não foi 

notificada sobre a alegada mudança de normas enquanto cursava 

Farmácia, e que tal transferência se realizou mediante termo de 

autorização. Assevera que em razão da cobrança de taxas de matriculas 

e mensalidades, a autora está impedida de estudar desde 08/2019, pois 

não possui condições financeiras para arcar com os valores cobrados 

pela ré por se tratar de uma pessoa hipossuficiente e beneficiária de bolsa 

integral do PROUNI. Argumenta ainda que a ré impossibilitou sua 

rematrícula, em razão da suposta dívida em aberto. Deste modo, requer a 

concessão da tutela de urgência, para determinar à ré que efetue, 

imediatamente, a rematrícula da autora na atual turma de 2020 do 2º 

semestre noturno do curso de Farmácia, bem como regularize o 

oferecimento da bolsa PROUNI no curso de Farmácia, evitando assim a 

geração de pendências financeira. Ainda, se abstenha de cobrar os 

débitos referentes ao ano de 2019 e de incluir seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, sob pena de multa diária. Requer, ainda, o deferimento dos 

benefícios da Justiça gratuita. É o relatório. Decido. O art. 300 do Código 

de Processo Civil dispõe: “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 a tutela de urgência, 

Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência está 

precipuamente voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, para 

evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo 

(agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão 

favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de processo civil : 

artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. 

Destaquei). Deste modo, para o deferimento da tutela almejada pela autora 

deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da 

demora. Extrai-se dos autos que a autora é beneficiária do Programa 

Universidade para Todos – PROUNI, desde 28 de fevereiro de 2018, como 

demonstra o termo de concessão de bolsa (id nº29195727 – p. 04/08 ). A 

autora assevera que a Instituição Educacional está realizando a cobrança, 

sob ameaça de impedir a realização da rematrícula, caso não pague os 

boletos emitidos. Entretanto, verifica-se que à autora foi concedida a bolsa 

do PROUNI para o Curso de Educação Física (id nº29195727 – p. 04/08 ), 

e que posteriormente, a bolsa fora transferida ao curso de Farmácia (id nº 

29195727 – p.03). Portanto, em análise sumária do feito verifico a 

presença dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, 

eis que os documentos demonstram que a autora é beneficiária do 

Programa Universidade para Todos – PROUNI. Entretanto, entendo ser 

necessário a dilação probatória para averiguar se houve ou não a 

alterações das regras do programas e quais suas consequências àqueles 

que são beneficiários. O perigo da demora resta amplamente 

demonstrado, eis que a continuidade da cobrança dos valores poderá 

impedir a autora em efetuar a rematrícula, o que pode lhe causar sérios 

prejuízos, visto que poderá incorrer em quebra de contrato. Verificada a 

presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de 

urgência, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Com 

estas considerações e fundamentos, defiro parcialmente a tutela de 

urgência para determinar à ré: a) Efetue, imediatamente, a rematrícula da 

autora na atual turma de 2020 do 2º semestre noturno do curso de 

Farmácia. b) A imediata suspensão de toda e qualquer cobrança taxas de 

matriculas e mensalidades relativas ao ano de 2019 c) Se abstenha de 

incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão do 

débito supramencionado, bem como proceda a baixa, caso já tenha 

inscrito. Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para o 

caso de descumprimento desta decisão. Por fim, defiro a inversão do ônus 

da prova. Designo o dia 02 de junho de 2020 (02/06/2020) às 08:30 horas 

para a audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Concedo à parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FIORENZA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FIORENZA DE SOUZA OAB - MT8352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIDES LEITE PINHEIRO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000090-84.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de cobrança de honorários advocatícios c/c danos morais c/c tutela 

provisória de urgência proposta por Thiago Fiorenza de Souza em 

desfavor de Cides Leite Pinheiro Junior, aduzindo, em síntese, que firmou 

contrato de prestação de serviços advocatícios em 19/11/2019, no valor 

de R$ 5.000,00, dividido em cinco parcelas de R$ 1.000,00, sendo a 

primeira para 27/11/2019 e as demais, todo dia 05 dos meses 

subsequentes. Aduz que o réu não honrou sequer a primeira parcela, 

descumprindo integralmente o pactuado. Assim, requer, em sede de tutela 

de urgência, que o juízo declare a renúncia do instrumento procuratório, 

com a respectiva notificação. É o relatório. Decido. Infere-se que o autor 

pretende o recebimento da quantia de R$ 6.153,04, devidamente 

atualizada, referente ao contrato de prestação de serviços firmado com o 

réu, além da condenação por danos morais, no importe de R$ 10.000,00. 

Preliminarmente, postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e 

que o juízo declare a renúncia, a fim de que o réu, então seu cliente, seja 

notificado por este juízo acerca de tal fato. A renúncia ao mandato é 

direito do advogado. Todavia, art 112 do Código de Processo Civil impõe 

ao profissional a comunicação de tal ato ao seu cliente. "Art. 112. O 

advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na 

forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a 

fim de que este nomeie sucessor. Ou seja, deveria o autor, antes do 

ajuizamento desta ação, notificar seu cliente acerca da renúncia. Por 

oportuno: "HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COBRANÇA JUDICIAL DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS 

– OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO RENUNCIAR PREVIAMENTE AO 

MANDATO QUE RECEBERA DO CLIENTE EM DÉBITO – MANUTENÇÃO DO 

SIGILO PRSOFISSIONAL. Litigar em juízo contra o cliente e ao mesmo 

tempo continuar a defender seus interesses é uma situação no mínimo 

insustentável, na medida em que, se de um lado o advogado luta para a 

defesa do patrimônio do cliente, do outro lado litiga para expropria-lo em 

busca do crédito do advogado. Se de uma banda o artigo 10º do CED, 

quando cuida da quebra de confiança, apenas recomenda que o 

advogado promova o substabelecimento do mandato ou a ele renuncie, da 

outra banda, havendo necessidade de promover a cobrança judicial de 

honorários, o artigo 54 do CED manda o advogado renunciar previamente 

ao mandato que recebera do cliente em débito. No primeiro caso trata-se 

de uma recomendação, mas no segundo caso trata-se de uma imposição. 
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Nos casos de cobrança judicial de honorários advocatícios deve o 

advogado se abster do uso de informações privilegiados sobre o 

patrimônio do cliente para expropria-lo em busca do crédito do advogado. 

(1ª turma de Ética do TED da OAB/SP, Proc. E-5.077/2018 - v.u., em 

26/07/2018, do parecer e ementa do Rel. Dr. LUIZ ANTONIO GAMBELLI, 

Rev. Dr. FABIO KALIL VILELA LEITE - Presidente em exercício Dr. 

CLÁUDIO FELIPPE ZALAF.) Posto isto, como a notificação compete à 

parte, indefiro o pedido de notificação do réu acerca da renúncia do 

mandato outorgado. Em consequência, determino ao autor a emenda da 

petição inicial, a fim de que apresente, no prazo de quinze dias, a 

notificação de renúncia dos poderes lhes outorgado pelo réu, sob pena do 

indeferimento da petição inicial. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita ao autor, nos termos do art. 98 do CPC. Cuiabá-MT, 17 de 

fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003255-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003255-47.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais em face da sentença de ID 11070676, que julgou parcialmente 

procedente os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT, bem como das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência. A embargante sustenta que a 

decisão é contraditória, pois condenou-a ao pagamento de honorários 

sucumbenciais no importe de R$1.000,00, quando, na verdade, decaiu em 

parte mínima e os honorários deveriam ser arbitrados em percentual sobre 

o valor da condenação. 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.” No caso em 

comento, a embargante alega contradição na decisão, uma vez que a 

condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 

R$1.000,00, quando, na verdade, decaiu em parte mínima e os honorários 

deveriam ser arbitrados em percentual sobre o valor da condenação. A 

fim de evitar a fixação de honorários em valor irrisório, a condenação da 

embargante em honorários advocatícios de sucumbência na quantia de 

R$1.000,00 foi fundamentada no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil 

que leciona o seguinte: § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório 

o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, 

o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando 

o disposto nos incisos do § 2º. O E. TJMT já fixou entendimento de que o 

ônus sucumbencial constitui sanção processual imposta ao vencido, bem 

como que o fato de a parte autora não ter alcançado o quantum 

efetivamente pleiteado não implica sucumbência recíproca. Nesse sentido 

o julgado n. 1017502-67.2016.8.11.0000. Ademais está consolidado pelos 

Tribunais Superiores que as inconformidades devem estar presentes no 

bojo da decisão recorrida, e não entre esta e entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais. Nesse sentido a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 

118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil.(ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Desta feita, conheço os embargos 

por tempestivos e no mérito nego-lhes provimento mantendo incólume a 

sentença guerreada. Intimem-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: 1011639-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1011639-96.2017.8.11.0041 

SENTENÇA GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 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 05 

de março de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo a preliminar de falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares 

A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 
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de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no ombro direito computada em 50% (ID 9576790). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa 

forma, 50% de 25% corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 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: 1004514-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL MARTINS NETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1004514-43.2018.8.11.0041 

SENTENÇA Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente 

requer o levantamento do valor pago pela executada, não apresentando 

nenhuma objeção. É relatório. Decido. Passo a analisar este cumprimento 

de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. Verifica-se nos 

autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais havendo a ser 

reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos 

termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do exequente 

como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 

legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000993-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDREIA NUNES BARBOSA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000993-90.2018.8.11.0041 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. 

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: 1004079-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004079-69.2018.8.11.0041 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. 

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: 1008315-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA BOTELHO DE 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008315-64.2018.8.11.0041 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. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031983-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE DE ALMEIDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031983-64.2018.8.11.0041 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. 

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: 1010911-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HONORATO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010911-21.2018.8.11.0041 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. 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1046076-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GERALDO DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR DOURADO BOA SORTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046076-95.2019.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

cumprimento de sentença requerido por MILTON GERALDO DE 

MAGALHÃES em face de MOACIR DOURADO BOA SORTE. Infere-se que 

as partes formalizaram acordo perante o Juizado Especial Criminal 

Unificado da Comarca de Cuiabá, homologado por sentença em 14 de 

setembro de 2017, razão pela qual a recebo nos termos do art. 515, inciso 

VI do CPC. No acordo, o executado se comprometeu a derrubar o muro 

que existe entre o seu terreno e o da vítima; a construir um novo, na 

marcação original (antiga) do terreno, arcando com todas as despesas 

para a construção. Comprometeu-se, também, de retirar a cerca elétrica 

do telhado da casa do exequente e instalar sobre o novo muro, bem como 

rebocar a parede da casa do exequente. Por fim, as partes acordaram 

que a construção se iniciaria no prazo de 60 (sessenta) dias, cujo 

descumprimento ensejaria sua execução no juízo competente. Diante da 

afirmação de não cumprimento do acordo, intime-se o executado para que 

cumpra com sua a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias. E caso o 

executado não cumpra tempestivamente a obrigação, o mesmo estará 

suscetível à aplicação de multa diário de 300,00 (trezentos reais), por 

atraso no cumprimento da obrigação. No mais, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001646-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1001646-29.2017.8.11.0041 

SENTENÇA JOSE SEBASTIAO RODRIGUES 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 16 de novembro 

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 requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo, pendência 

documental e comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JOSE SEBASTIAO 

RODRIGUES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como representante 

processual, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A preliminar de falta de 

interesse de agir sob o argumento de que o autor não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Rejeito a preliminar de ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por 

ausência de comprovante de residência do autor para fixação do foro, eis 

que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do CPC, este tem a 

discricionariedade de escolher o foro para a propositura da ação, seja em 

seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 
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pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no punho direito computada em 75% (ID 6749158). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do punho o percentual é de 25%. Dessa 

forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por JOSE SEBASTIAO RODRIGUES em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1006147-26.2017.8.11.0041 

SENTENÇA EMMANOELL PINHEIRO DOS SANTOS propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 24 

de novembro de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. 

O autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte 

ré contestou a ação arguindo a preliminar de falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por EMMANOELL PINHEIRO DOS SANTOS em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro superior esquerdo computada em 25% e no dedo 

do pé esquerdo computada em 75% (ID 8316707). Neste caso, para lesão 

em membros superiores o percentual é de 70%. Dessa forma, 25% de 

70% corresponde a 17,5%. Para lesão em qualquer dos dedos do pé o 

percentual é de 10%, dessa forma, 75% de 10% corresponde a 7,5%. 

Somando as lesões, tem-se o percentual total de 25%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 25% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por EMMANOELL PINHEIRO DOS SANTOS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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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. 1011134-08.2017.8.11.0041 

SENTENÇA JESSICA DA CONCEICAO LIMA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 11 de 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 e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JESSICA DA 

CONCEICAO LIMA 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. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro inferior direito computada em 75% (ID 9566302). 

Neste caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%. 

Dessa forma, 75% de 70% corresponde a 52,5%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade 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 52,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por JESSICA DA CONCEICAO LIMA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1033741-15.2017.8.11.0041 

SENTENÇA JIUVANYA ANDRETY 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 22 de setembro de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo e ausência de laudo 

do IML. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o 

qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. 

É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 

JIUVANYA ANDRETY DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Indefiro o pedido de inclusão da 

Seguradora Líder como representante processual, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares 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. Da mesma forma, não merece guarida a 

preliminar de ausência de laudo do IML, vez que o referido laudo não se 

mostra indispensável, podendo ser possível comprovar o fato narrado por 

outros meios, sendo, dessa forma, dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 

53318/2017). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 
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posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A ré sustenta ser indevida a indenização 

securitária ao argumento de que a vítima, proprietária do veículo causador 

do acidente, não pagou o prêmio do seguro obrigatório. Todavia, já está 

sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “A falta de pagamento 

do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento 

da indenização. Lei 8.441, de 13.7.92” (Súmula 257). A 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 na estrutura crânio facial computada em 

10% (ID 13918559). Neste caso, para lesão de órgãos e estruturas 

crânio-faciais o percentual é de 100%. Dessa forma, 10% de 100% 

corresponde a 10%, 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 10% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 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 JIUVANYA 

ANDRETY 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$ 1.350,00 (um 

mil trezentos e cinquenta reais), devidamente corrigido com juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037888-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BARBOSA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1037888-84.2017.8.11.0041 

SENTENÇA LEIDIANE BARBOSA CORREA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 12 de fevereiro de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo e ausência de laudo 

do IML. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o 

qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. 

É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LEIDIANE 

BARBOSA CORREA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que a autora 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Da mesma forma, não merece guarida a 

preliminar de ausência de laudo do IML, vez que o referido laudo não se 

mostra indispensável, podendo ser possível comprovar o fato narrado por 

outros meios, sendo, dessa forma, dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 

53318/2017). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no 5º dedo da mão direita computada em 100% (ID 

12910794). Neste caso, para lesão de qualquer dos dedos da mão o 

percentual é de 10%. Dessa forma, 100% de 10% corresponde a 10%, 

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 10% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, 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 
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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 LEIDIANE BARBOSA CORREA 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$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), devidamente corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária 

da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000495-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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. 1000495-91.2018.8.11.0041 

SENTENÇA DULCINEIA LEMES DO NASCIMENTO 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 03 

de setembro de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. 

A autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte 

ré contestou a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder como representante processual e arguindo a preliminar 

de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. 

No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por DULCINEIA 

LEMES DO NASCIMENTO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que a autora 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no joelho direito computada em 50% (ID 13445120). Neste 

caso, para a perda da mobilidade de um dos joelhos 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 DULCINEIA LEMES DO NASCIMENTO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036143-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ING - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036143-98.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução por quantia certa movida por ING - CONSTRUTORA E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em desfavor de SUELEN 

SILVA DE SOUZA. As partes resolveram transacionar entre si, conforme 

termo de ID 27668986, protocolado e assinado digitalmente. Os autos 

vieram conclusos É o relatório. Decido. As partes estão devidamente 

representadas e seus advogados têm poderes para transigir, conforme 

procurações de ID 22704496 e ID 27668987. 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, 17 de fevereiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027462-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS FRAIFE BARRETO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027462-42.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança, movida pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de ROBERTO CARLOS FRAIFE 

BARRETO, já qualificados nos autos. As partes resolveram transacionar 

entre si durante a audiência conciliatória, conforme termo de ID 29287065, 

protocolado e assinado. Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido. 

As partes estão devidamente representadas e seus advogados têm 

poderes para transigir, conforme procurações de ID 21150095 e ID 

29287065. 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, 17 de fevereiro de 2020 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009318-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERONIDES 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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009318-88.2017.8.11.0041 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. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022461-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022461-81.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAFAEL DA SILVA BARBOSA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Determino a expedição de alvará para 

levantamento da importância incontroversa depositada, mediante 

transferência para conta indicada. No tocante ao valor remanescente, 

determino a intimação da parte devedora, na pessoa do seu advogado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o pagamento 

remanescente da obrigação, acrescido da multa de 10% sob o valor da 

condenação e dos honorários advocatícios, prevista no artigo 523,§ I e II 

do CPC. Após, conclusos. CUIABÁ, 16 de abril de 2019. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0010757-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTE ODONTO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO MARINO DRUZIAN FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SCHEILLA SALLES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VENANCIO CAJAL FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, Impulsiono os autos intimando a 

parta autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias 

sob pena de extinção. Cuiabá - MT,17/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1029633-40.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: WISSEM KHALIL EXECUTADO: DENIS FERNANDO DA SILVA 

Vistos etc. Inicialmente, com base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e 

§7° do CNGC, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas e taxas 

processuais em seis prestações. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do 

seu procurador para, no prazo de 15 dias, recolher a primeira parcela das 

custas e taxas processuais, devendo comprovar o recolhimento das 

parcelas mês a mês, até a quitação final da guia de custas e taxa 

judiciária. Fica a parte autora ADVERTIDA que o não cumprimento da 

ordem implicará no indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC. 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. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0030653-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARTINS SANCHES JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA OAB - MT15570-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027659-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICO CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1024524-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI PEREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA (REU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para prestar a caução conforme determinado na decisão ID 

22274356: "Fica a medida condicionada ao depósito a título de caução no 

valor equivalente a três meses de aluguel.", para possibilitar o 

cumprimento da decisão. Cuiabá - MT, 17/02/2020. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007147-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA FERRER DE SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

RUY DE SOUZA GONCALVES OAB - MT12133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANNY CAROLINE CORSO BASSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007147-90.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAOLA FERRER DE SOUZA GONCALVES RÉU: JOANNY CAROLINE 

CORSO BASSO Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da 

possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o 

direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0010023-79.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

ANA SUELI BORGES DE LARA OAB - 040.779.461-15 (REPRESENTANTE)

BERARDO GOMES OAB - MT3587-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO COSTA MONTEIRO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANA SILVA PINHEIRO OAB - MT17573-O (ADVOGADO(A))

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos para que 

fique suspenso pelo prazo de 60 dias, sendo que ao final deste prazo 

deve a parte autora requerer o que de direito, sob pena de extinção. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006281-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. A. A. (AUTOR(A))

MARCIA REGINA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044217-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RONDON DUALIBI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente, com fundamento no 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC e no Provimento nº 56/2007 

da CGJ, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora a efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, observando-se a Portaria nº 

016/2017-DF (tabela de diligências), no prazo de 05 dias, viabilizando, 

assim, o cumprimento da decisão judicial. Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 

2020 (assinado digitalmente) ANDRÉ DURAN JULIANI Analista Judiciário - 

Mat. 24.414

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006281-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. A. A. (AUTOR(A))

MARCIA REGINA DE ARAUJO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1006281-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): S. 

D. A. A., MARCIA REGINA DE ARAUJO REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Visto etc. Recebo o feito pelo 

procedimento comum. S. de A. A, menor impúbere, representado por sua 

genitora MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO propôs a presente Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, alegando que o 

autor foi diagnosticado com “Transtorno do Espectro de Autismo”, sendo 

recomendado pelo médico o tratamento com um psicólogo comportamental 

especialista em ABA, fonoaudiólogo especialista em BOBATH, terapeuta 

ocupacional especialista em reintegração sensorial, bem como, atividades 

complementares, tais como equoterapia, hidroterapia e musicoterapia. 

Contudo, a requerida se recusou a fornecer os tratamentos referidos, pois 

não são métodos obrigatórios, consequentemente não possuem cobertura 

pelo plano de saúde. Assim, requer a concessão da tutela de urgência 

para determinar a requerida a arcar com a integralidade do tratamento 

multidisciplinar indicado pelo médico, sendo: a) Psicólogo Comportamental 

ESPECIALISTA EM ABA 02 (duas) vezes semanais; b) Fonoaudiólogo 

ESPECIALISTA EM BOBATH 02 (duas) vezes semanais; c) Terapeuta 

Ocupacional ESPECIALISTA EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL; d) Equoterapia 

01 (uma) vez por semanal, Musicaterapia 01 (uma) vez semanal, 

Hidroterapia 01 (uma) vez semanal, Psiquiatra 01 (uma) vez semanal, além 

daqueles que no decorrer da presente demanda se mostrar necessários 

pelo período em perdurar a doença do requerente. A tutela jurisdicional 

almejada pelo requerente se traduz na concretização do direito à saúde, 

sendo este direito material doutrinariamente classificado como direito 

fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma prestação 

positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito ao 

trabalho, à educação, à saúde, etc.). Vale ressaltar que o caput do art. 5° 

da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do direito 

à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último 

encontra-se albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 

1° do art. 5° da Carta Política. Noutro turno, a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se que a 

existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada, bem 

como a necessidade da autora no tratamento acerca do “Transtorno do 

Espectro de Autismo” (CID F 84.0), imprescindível para seu 

desenvolvimento intelectual, comprovado pelos documentos acostados no 

processo. O caso da parte autora também é de urgência, vez que o 

tratamento é essencial para o seu desenvolvimentoe e a negativa, neste 

momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito 

fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da 

pessoa humana. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE 

COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO - CRIANÇA – 

AUTISMO –LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO 

– PRECEDENTES DO STJ –NECESSIDADE E PERIGO DE DANO AO 

PACIENTE - DEMONSTRAÇÃO –– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA 

TUTELA RECURSAL NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É inadmissível a recusa do plano de 

saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença prevista no 

contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da 

ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais 

favorável ao consumidor. (AgInt no REsp 1724233/MG, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, 

DJe 10/09/2019) (destaquei) Para a concessão antecipada da tutela 

pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, 

inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no 

artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o 

fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.” (TJMT, Agravo de 

Instrumento Número Único : 1011802-34.2019.8.11.0000, Relator: Des(a). 

Jose Zuquim Nogueira, data da Publicado Acórdão 09/10/2019). Negritei. E 

mais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOÀ 

SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRIANÇA 

PORTADORA DE AUTISMO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE 

FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Afigura-se nula a cláusula do 

contrato de seguro-saúde que limita o número de sessões terapêuticas ao 

segurado acometido de doença cujo tratamento encontra-se coberto pela 

avença, ainda que este seja por prazo indefinido, porquanto a 

impossibilidade de prever a duração de um tratamento médico é inerente 

ao próprio objeto da avença. 2. As limitações de cobertura médica, ainda 

que pactuadas adesivamente no contrato de assistência à saúde, não 

podem subsistir ante as hipóteses em que a continuidade do tratamento 

faz-se imperiosa e eficaz para o restabelecimento da saúde do 

beneficiário do plano. 3. A Resolução n.º 338/2014 da ANS, ao 

estabelecer o limite mínimo de 48 (quarenta e oito) sessões anuais de 

fonoterapia e 40 (quarenta) de terapia ocupacional aos beneficiários dos 

planos de saúde, não o fez para isentar as operadoras do dever de 

manter o tratamento dos segurados que venham a demandar sua 

continuidade em razão de debilidade severa que compromete sua 

aprendizagem, linguagem e comportamento. 4. Agravo de instrumento 

improvido”. (TJMA, AI 0219882014 MA, Primeira Câmara Cível, Relator 

Kleber Costa Carvalho, julgado em 18/12/2014). Negritei. “AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. LISTA DE 

PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO DE 

OBESIDADE MÓRBIDA. MAMOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE 

MAMÁRIA. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E 

COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a 

recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de 

doença prevista no contrato sob o argumento de não constar da lista de 

procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma 

interpretação mais favorável ao consumidor [...](AgInt no REsp 

1724233/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019) (destaquei) “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE 

SAÚDE. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA 

COBERTA. CONDUTA ABUSIVA. FATO INCONTROVERSO. DANOS 

MORAIS. DECISÃO MANTIDA .1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é 

abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde ao procedimento 

necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo 

contrato.[...](AgInt no AREsp 1450942/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) 

(destaquei) Como se vê dos julgados colacionados, não pode prevalecer a 

recusa da ré, sob a alegação de que o tratamento prescrito não consta do 

rol de diretrizes da ANS, porquanto compete ao médico indicar o 

tratamento mais adequado e eficiente ao seu paciente. Com efeito, 

assegurar a cobertura da moléstia, devidamente prevista em contrato, 

porém excluir o tratamento adequado equivale, em última análise, a nada 

cobrir, afetando em excesso o equilíbrio contratual e colocando o 

consumidor em manifesta desvantagem. 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 autora perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a 

concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória urgente, para 

DETERMINAR a REQUERIDA a FORNECER/CUSTEAR integralmente o 

tratamento multidisciplinar conforme orientação médica, sendo: a) - 

Psicólogo Comportamental ESPECIALISTA EM ABA 02 (duas) vezes 

semanais; b) - Fonoaudiólogo ESPECIALISTA EM BOBATH 02 (duas) 

vezes semanais; c) - Terapeuta Ocupacional ESPECIALISTA EM 

INTEGRAÇÃO SENSORIAL; d) - Equoterapia 01 (uma) vez por semana, 
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Musicaterapia 01 (uma) vez por semana, Hidroterapia 01 (uma) vez por 

semana e Psiquiatra 01 (uma) vez por semana, sob pena de multa. No 

mais, DESIGNO o dia 02/06/2020, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizado na Central de Conciliação desta Capital, sala 

07. 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0043260-41.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB OAB - MT4474-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (EXECUTADO)

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO GARCIA OAB - MT12339 (ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono o feito e intimo as partes, 

na pessoa de seus advogados, para, querendo, no prazo de 5 dias, 

apresentar manifestação acerca do conteúdo da petição de id. 29262861, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027859-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0042430-75.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM APARECIDA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DE OLIVEIRA OAB - MT11694-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEM S/A (EXECUTADO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134-O (ADVOGADO(A))

RENATO JOSE CURY OAB - SP154351-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS12574 (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010245-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 25/06/2018, 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). Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010245-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002241-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JUSTINO DA SILVA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 14 de abril de 2020 às 10:00 horas, para 

realização da perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 

1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro 

Jardim Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 

7073, 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006549-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DO ESPIRITO SANTO OAB - 379.314.231-00 (REPRESENTANTE)

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: 1006549-05.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: MAURICIO DO ESPIRITO SANTO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 22/06/2020, às 

14h15min 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: 1001221-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DE SOUZA PANTALIAO (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 14 de abril de 2020, às 08:30 horas, para 

realização da perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 

1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro 

Jardim Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 

7073, 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: 1005663-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 14 de abril de 2020, às 10:00h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

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: 1032941-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS BATISTUTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054599-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RODRIGUES 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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054599-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIEL RODRIGUES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Considerando que os documentos acostados ID 

28140408 não refletem a renda atual do autor, intime-o novamente para 

cumprir na íntegra o despacho retro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055120-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MIGUEL PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055120-41.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GELSON MIGUEL PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Considerando que o documento de ID 28228008 não 

apresenta a renda atual do autor, intime-o novamente para cumprir na 

íntegra o despacho retro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000479-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000479-69.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Considerando que o documento de ID 27812695 não 

comprova a negativa por parte da requerida, intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando cópia do 

prévio requerimento administrativo com o indeferimento ou o decurso do 

prazo de trinta dias sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o que for 

necessário e encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018063-02.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO OAB - MT10016-O 

(ADVOGADO(A))

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT4156-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES OAB - MT1938-A (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da determinação judicial de ID. 27330562, ante a resposta do 

juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, procedo à 

INTIMAÇÃO das partes para se manifestarem acerca da referida 

manifestação de ID. 29317424, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013659-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TOLENTINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, procedo à intimação da parte 

requerida para informar os dados necessários à vinculação de valor, 

considerando a justificativa enviada pelo Departamento de Conta Única (ID. 

26302291), no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006589-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006589-84.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO LEITE DE FIGUEIREDO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 22/06/2020, às 

14h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058116-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA ALVES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058116-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANESSA CRISTINA ALVES DA CONCEICAO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 

22/06/2020, às 08h15min 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. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000156-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GEOVANI BENICIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT25774/O 

(ADVOGADO(A))
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MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059294-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059294-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON DE OLIVEIRA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 22/06/2020, às 

08h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000526-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000526-43.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELSO DE LIMA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 22/06/2020, às 10h00min 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. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059583-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO FERNANDO AYRES MACHADO VILARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059583-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAURO FERNANDO AYRES MACHADO VILARINHO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 

22/06/2020, às 08h00min 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. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051187-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TEIXEIRA 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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1051187-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL TEIXEIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 22/06/2020, às 

11h15min 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. Defiro a prioridade de tramitação, nos 

termos do artigo 1.048, I do CPC, por se tratar de idoso. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022388-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRF TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059223-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLEN SARA CANTEIRO 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059223-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVELLEN SARA CANTEIRO OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Visto. Recebo a inicial. Designo o dia 22/06/2020, às 

09h00min 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). 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 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: 1029208-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0029220-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SIDINEY LELES DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

C. S. L. DE ALMEIDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO TELENT OAB - SP115577-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0006686-24.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA E EDITORA LINCE LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

NADIA TAYSE KUHNEN SULAS OAB - MT8658/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

KL CONECT INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MS11235-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 requerida/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036762-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036762-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO PEDRO SILVA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto. Obedecendo a 

sistemática do artigo 357 do Código de Processo Civil passo a sanear o 

presente feito. A requerida apresenta contestação ID 17972440, sem 

preliminar, e a autora apresenta impugnação à contestação ID 18785457. 

Houve a inversão do ônus da prova na decisão de ID 16214701. No mais, 

sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não 

havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado. Defiro 

o pedido de ID 24723081, assim intime-se a requerida para apresentar as 

faturas que ensejaram os débitos alegados, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Ademais, considerando a necessidade de realização de perícia técnica e 

a possibilidade de iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real e 

do interesse público de efetividade da Justiça, segundo o entendimento do 

STJ, no voto proferido no REsp 1012306/PR, e nos termos do art. 370 do 

CPC, determino de ofício a produção de prova pericial, nomeio como perito 

deste juízo a empresa Real Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu 

responsável técnico, com endereço comercial na Av. Rubens de 

Mendonça n. 1856, sala 408, bosque da saúde, cep 78.050.000, 

Cuiabá-MT, e telefone (65) 3052-7636, 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, § 
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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°). Após, cumprida 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002133-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT15165-O (ADVOGADO(A))

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 

ME (REU)

INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1002133-91.2020 Vistos. Diante dos documentos de id. 

28896329/28900685 que demonstram que o autor, não possui condições 

de arcar com as custas judiciárias, defiro os benefícios da justiça gratuita 

ao mesma. Intimem-se as partes para ratificarem os atos praticados na 

Justiça Federal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se, ainda, a parte autora 

para impugnar a contestação de id. 28161006, no prazo de 15 (quinze) 

dias. No mais, antes de analisar o pedido de tutela de urgência, intime-se a 

parte autora para se manifestar sobre a alegação de id. 28161006. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036418-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO CRISTINO SAMPAIO (AUTOR(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: 1036418-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CECILIO CRISTINO SAMPAIO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. O autor se manifesta através do 

ID 24704179 e ID 26306376, informando que a requerida gerou novas 

faturas eventuais com valores novamente abusivos, requerendo que 

sejam revistas/readequadas e declaradas inexigíveis, assim como seja a 

requerida impelida a se abster de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora do autor. Intimada a se manifestar, a 

requerida nada menciona acerca deste pedido do autor, apresentando 

manifestação apenas quanto à recuperação de consumo. Assim, 

considerando os argumentos expostos, estendo a medida concedida na 

decisão de ID 22789855, para as faturas referentes aos meses de 

agosto/2019 e setembro/2019 (ID 24704180 e ID 24704181), devendo a 

requerida se abster de cobrar o débito e de inserir o nome da parte autora 

nos cadastros dos inadimplentes, bem como de suspender o fornecimento 

do serviço, e caso suspenso, que restabeleça o fornecimento, no prazo 

de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

10.000,00. Ressalta-se que o autor cumpriu com a determinação da 

decisão inicial, depositando judicialmente os valores da média que alega 

refletir seu consumo, referente às faturas dos meses supracitados (ID 

26306384). Por outro lado, quanto à manifestação do autor de ID 

27896210, embora tenha alegado que houve novo descumprimento da 

tutela de urgência em virtude de faturas abusivas e requerendo a 

aplicação de multa diária, verifica-se que, conforme manifestação pela 

requerida (ID 28436220), o inadimplemento que gerou a suspensão do 

fornecimento não diz respeito às faturas discutidas nos autos, mas sim ao 

mês de novembro/2019, assim, deixo, por ora, de acatar ao pedido do 

autor. No mais, visando ao saneamento e organização do processo, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificar 

que provas pretende produzir, estabelecendo relação clara e direta entre 

a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicar que 

questões de direito que entende ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0031175-23.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. P. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIANE DE ALMEIDA PRADO CRUZ OAB - 940.942.769-04 

(REPRESENTANTE)

PAULO JOSE PRADO CRUZ OAB - 460.829.991-34 (REPRESENTANTE)

NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT11967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN (REU)

SANDOVAL CARNEIRO FILHO (REU)

SALIM JOANDAT SALIM (REU)

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))
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EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA OAB - MT10871-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT13394-O (ADVOGADO(A))

PAULO VITOR REGINATO OAB - MT23017-O (ADVOGADO(A))

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  0031175-23.2011.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: MARIA LUCIANE DE ALMEIDA PRADO CRUZ, PAULO 

JOSE PRADO CRUZ AUTOR(A): G. A. P. C. REU: FEMINA PRESTADORA 

DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, MARIA ELISA DE OLIVEIRA 

NOETHEN, SALIM JOANDAT SALIM, SANDOVAL CARNEIRO FILHO Visto. 

Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Código de Processo Civil 

passo a sanear o presente feito. O requerido Sandoval apresenta 

contestação ID 27022711 a ID 27022721, alegando, em preliminar, a 

prejudicial de mérito: prescrição, a ilegitimidade passiva, e a inépcia da 

inicial devido à falta de liquidação, bem como pela falta de silogismo entre a 

causa de pedir e pedidos. A requerida Femina apresenta contestação 

27023141 a ID 27023232, alegando, preliminarmente, a necessidade de 

autorização para juntada do prontuário médico de terceiros e a 

ilegitimidade passiva. A requerida Maria Elisa apresenta contestação ID 

27023476 a ID 27023487, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial em 

razão dos pedidos não decorrerem logicamente da narração dos fatos, a 

irregularidade de representação, a prejudicial de mérito: prescrição, e a 

falta de pressuposto processual devido à ausência de procuração pelos 

genitores. A parte autora apresentou impugnação às contestações ID 

27023931 a ID 27024184. Foi homologada a desistência da ação quanto à 

requerida Sandra Aparecida Moreira Gomes Monteiro e procedida a sua 

retirada do polo passivo (ID 27025276). O requerido Salim apresenta 

contestação ID 27025281 a ID 27025283, alegando, em preliminar, a 

ilegitimidade passiva. Houve a intimação da parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, contudo transcorreu sem manifestação (ID 

27025308). Decido. Sabe-se que o termo a quo da prescrição inicia-se 

apenas com o conhecimento da violação do direito, e a partir de então se 

passa a ter a possibilidade de ação (art. 189, CC/02). Contudo, é sabido 

que não corre prescrição contra o absolutamente incapaz, conforme 

determina o artigo 198, inciso I, do Código Civil, abaixo transcrito: “Art. 198. 

Também não corre a prescrição: I - contra os incapazes de que trata o art. 

3º; (...) Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.” Assim, 

considerando que a época do ocorrido o autor contava com 1 ano de 

idade e que, tanto na data do ajuizamento da ação quanto nos dias atuais, 

permanece com a condição de absolutamente incapaz, tem-se que não há 

que se falar em prescrição, pelo que rejeito a prejudicial de mérito 

suscitada. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ABSOLUTAMENTE 

INCAPAZ. Considerando que a parte autora, à época do evento danoso, 

ostentava a condição de absolutamente incapaz, e tendo sido a ação 

ajuizada enquanto perdurava a incapacidade, não há se falar em 

prescrição da pretensão indenizatória. Não corre o prazo prescricional 

contra o absolutamente incapaz, nos termos do artigo 198, inciso I, c/c art. 

3º inciso II, ambos do Código Civil, vigentes à época do infortúnio. 

Precedentes do STJ e do TJRS. (...) AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível, Nº 70080048515, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi 

Soares Delabary, Julgado em: 27/02/2019) Quanto à preliminar de 

ilegitimidade passiva, por seus fundamentos entrelaçarem com o mérito, 

essa será analisada com ele, até porque, somente após a produção de 

provas será possível a precisão da conduta de cada requerido. Quanto a 

preliminar de inépcia da inicial arguida pelos réus Sandoval e Maria Elisa, é 

certo que a petição inicial só deve ser indeferida por inépcia quando o 

vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa da parte ré, ou a 

própria prestação jurisdicional, o que não é o caso dos autos, tanto que os 

réus apresentaram defesa, rebatendo veementemente a pretensão dos 

autores. Assim, rejeito estas preliminares. Quanto à alegação arguida pela 

requerida Maria Elisa de irregularidade de representação, verifica-se que 

esta foi devidamente sanada pelo autor, conforme ID 27024185. Já quanto 

às demais alegações, referente aos genitores, ressalta-se que esses 

atuam somente como representantes, pelo que rejeito as preliminares 

invocadas. 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. E, sendo as partes legítimas e estando 

devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem 

sanadas, dou o feito por saneado. Defiro o pedido das requeridas para 

realização de prova pericial (ID 27025310 a ID 27025312). Nomeio como 

perita deste juízo a médica Taiane Caporossi Martins, com endereço na 

Av. Miguel Sutil, nº 8000, Jardim Mariana, CEP 78040-400, Cuiabá - MT, 

podendo ser contatada pelos telefones (65) 9 9993-9850 e (65) 

3618-8000, email: taianecmartins@hotmail.com, a qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, do CPC). 

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), sendo que os honorários serão 

arcados pelos requeridos que postularam pela prova, nos termos do art. 

95 do CPC. 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°). Quanto à prova oral, 

analisarei a necessidade de sua produção após a realização da perícia. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011675-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RODRIGUES DE SOUZA DA CUNHA BOA MORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1011675-41.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por CRISTIANE 

RODRIGUES DE SOUZA DA CUNHA BOA MORTE , em desfavor de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 28/07/2017, às 12:15 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. 

Cuiabá/MT, 19 de maio de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034274-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE LOTUFO E MULLER (REQUERENTE)

SILBENE MARIA NEVES LOTUFO BARBOSA MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002159-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILZA DE MOURA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, por erro material constou na decisão ID 28679459 "Assim 

sendo, a fim de evitar futura arguição de nulidade, intime-se a parte 

requerida para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias acerca dos 

documentos acostados pela parte autora nos ID. 25310488 a 25310643, 

pleiteando o que de direito.", motivo pelo qual procedo a retificação para 

constar "Assim sendo, a fim de evitar futura arguição de nulidade, 

intime-se a parte REQUERENTE para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias acerca dos documentos acostados pela parte autora nos ID. 

25310488 a 25310643, pleiteando o que de direito."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002156-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO DUARTE BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002156-37.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por 

Candido Duarte Braga em desfavor de Banco Itaú S/A. A decisão de 

28430289 indeferiu a tutela de urgência. A parte autora se manifestou, 

conforme id 29093008, pugnando pela reconsideração da decisão, para 

que seja deferida a tutela de urgência, para que a parte requerida efetue o 

pagamento das diárias por incapacidade temporária, para a realização de 

cirurgia ortopédica e, alternativamente, seja efetuado o depósito judicial do 

valor correspondente às diárias, até o limite da apólice ou alta médica. 

Vieram os autos conclusos. Analisando detidamente os autos, verifica-se 

a pertinência em parte no tocante ao pedido da parte autora. A parte 

autora informa que firmou contrato de seguro com a requerida no ano de 

2009, momento em que não foi fornecida cópia do negócio jurídico, bem 

como o autor foi esclarecido de que a única cláusula que excluiria o 

pagamento da cobertura seria o suicídio. Informa ainda o autor que jamais 

recebeu qualquer notificação ou documento referente à alteração do 

produto adquirido ou mudanças nas condições de cobertura e exclusão. O 

laudo médico acostado no id 28166117 relata que o autor ficará afastado 

de suas atividades laborais pelo prazo aproximado de 06 (seis) meses. 

Dispõe o art. 297, do Código de Processo Civil: Art. 297. O juiz poderá 

determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da 

tutela provisória. Desse modo, em análise aos autos, considerando o 

alegado pela parte autora no tocante à ausência de exclusão quando da 

celebração do contrato, ausência de fornecimento da apólice de seguro 

pela requerida e inexistência de comunicação prévia para a alteração das 

cláusulas, observa-se presente a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, com a finalidade 

de se assegurar o direito de ambas as partes e a efetividade da instrução 

processual, entendo necessário que os valores referentes à cobertura 

contratual sejam depositados judicialmente. Diante do exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido formado pela parte autora no id 29093008 e 

determino que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite 

judicialmente o valor da diária, até o limite previsto na apólice vigente, sob 

pena de aplicação das medidas necessárias para o cumprimento. 

Intime-se a parte requerida para o cumprimento das determinações e para 

comprovar nos autos a realização do deposito judicial. No mais, mantenho 

integralmente a decisão de id 28430289. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006543-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CELY DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEYRE GORETT ALVES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006543-95.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e 

Danos ajuizada por Aparecida Cely de Araújo em desfavor de Meyre 

Gorett Alves da Silva. Diante da análise dos documentos anexados ao 

processo, verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento das 

custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente paga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 
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Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006551-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DE SANTANA BENDO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006551-72.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Instituição Educacional 

Matogrossense – IEMAT em desfavor de Camila de Santana Bendo. Diante 

da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que não 

houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse 

modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006278-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AKF SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL D'AMERICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006278-93.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por AKF 

Securitizadora de Crédito S/A em desfavor de Condomínio Edifício Portal 

D’América. Diante da análise dos documentos anexados ao processo, 

verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento das 

custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente paga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006239-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA AMABILE MORO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA AMABILE MORO SILVA OAB - MT20376-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006239-96.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Joana Amabile Moro Silva em desfavor de Banco do 

Brasil S/A. É notório que com a criação das varas bancárias e do 

provimento n.º 004/2008/CM, àquelas varas especializadas são as 

competentes para processar e julgar as demandas que envolvem 

interesse bancário, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões 

de crédito, cédulas de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, 

financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de divida. Desse modo, de acordo com o provimento nº 

004/2008/CM e tendo em vista que é de competência exclusiva das Varas 

Especializadas em Direito Bancário processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, de natureza bancária, 

declino da competência e determino a redistribuição deste processo para 

uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, com as baixas e 

comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036995-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO RODRIGUES DE FREITAS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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 1036995-93.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a reiterada informação de descumprimento da tutela de 

urgência deferida e o decurso de prazo para a manifestação da requerida, 

arbitro multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 

30 (trinta) dias e determino o integral cumprimento da decisão, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de majoração da multa. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos a cópia legível da 

petição de id 20046707, 21519196 e 21519203. 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-94 DESPEJO

Processo Número: 1006445-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE CARRETO PARDAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GNX REPRESENTANTES EIRELI (REU)

NAZARETH ROSA RIBEIRO VARGAS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006445-13.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Denúncia Vazia ajuizada por Luiz 

Henrique Carreto Pardal em desfavor de GNX Representantes EIRELI (GNX 

Representações) e Nazareth Rosa Ribeiro Vargas com pedido de tutela de 

urgência para que seja determinada a desocupação do imóvel. Consta na 

inicial que a parte autora é proprietária do imóvel localizado na Avenida 

Roma, nº 21, bairro Jardim Itália, para fins residenciais, pelo prazo de 12 

(doze) meses, com o valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais). Aduz que não possui interesse na continuidade do contrato de 

locação, todavia, mesmo notificando o requerido, o mesmo permanece no 

imóvel. 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 
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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 celebrou contrato de locação 

e outras avenças com a requerida, todavia, não possui interesse na 

continuidade do contrato, razão pela qual pugna, em sede de tutela de 

urgência, para que seja determinada a desocupação do imóvel e a 

consequente imissão da autora na posse do mesmo. Em sede de cognição 

sumária, não é possível compelir a requerida ao atendimento dos pedidos 

da parte autora, haja vista que não restam demonstrados os requisitos 

para a concessão da tutela antecipada. Dispõe o art. 59, § 1º, VIII, da Lei 

nº 8.245/91: Art. 59. Com as modificações constantes desde capítulo, as 

ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder-se-á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: VIII – 

o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação 

em até 30 (trinta) dias do termo o do cumprimento de notificação 

comunicando o intento da retomada. Observa-se, ainda, do contrato de 

locação acostado no id 29254762, o objeto do contrato. Vejamos: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO DO CONTRATO O presente CONTRATO tem 

como objeto a locação para fins residenciais do imóvel de propriedade do 

LOCADOR, com 220m2, sito na Avenida Roma, nº 21, bairro Jardim Itália, 

no Município de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, livre de ônus 

ou quaisquer dívidas. Assim, verifica-se que não se encontram 

preenchidos os requisitos autorizadores da medida, uma vez que a lei 

autoriza a desocupação do imóvel por denúncia vazia, desde que o objeto 

seja não residencial. Nesse sentido, a jurisprudência: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA 

– LOCAÇÃO COM FINALIDADE COMERCIAL E RESIDENCIAL – CONTRATO 

MISTO NÃO ABARCADO PELA LEI DE LOCAÇÕES – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. O contrato havido entre as partes possui 

natureza mista, comercial e residencial, e essa forma atípica não está 

abarcada pela lei de locações, o que impossibilita o despejo, nos termos 

da decisão agravada. (N.U 0099403-03.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória. Designo audiência de conciliação para o dia 

08/06/2020, às 10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002296-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002296-71.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOAO ALVES DA SILVA Faço 

constar que, em diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta 

estagiária (Bianca) verificou que as custas e taxas processuais foram 

devidamente recolhidas. Vistos... Compulsando os autos, verifica-se que o 

Requerente incluiu no valor da causa o débito vencido, vincendo e 

honorários advocatícios. Ocorre que os honorários advocatícios é 

consequência de sentença de procedência. Posto isso, fixo o valor da 

causa em R$ 17.562,61 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e dois 

reais e sessenta e um centavos). Proceda o Senhor Gestor a atualização 

do valor da causa junto ao Sistema PJE. No mais, proceda-se como abaixo 

segue: Verifica-se que o contrato acostado (ID. . 282079) preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo RENAULT CLIO HATCH, PLACA: OBS9053, 

COR: PRATA, ANO/MODELO: 2013/2014, posto que regularmente 

constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não 

cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a 

maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento 

substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as 

alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, 

somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, 

livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a 

concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada 

apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo 

suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao 

domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme 

pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial 

documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019) 

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do 
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Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. 

ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de 

busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a 

mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante 

este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação 

de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o 

credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que 

ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha 

exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 

16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino 

a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, 

salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 

dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em 

conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Por fim, saliento que a Instituição Financeira efetuou 

o recolhimento da diligência, conforme comprovante de ID. 28235317. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042217-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PITTER MARCONI RIEGER - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1042217-71.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: PITTER MARCONI RIEGER - ME Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta estagiária (Bianca) 

verificou que as custas e taxas processuais foram devidamente 

recolhidas. Vistos... Verifica-se que o contrato acostado (ID. 24273902) 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo CHEVROLET S10, 

placa: QCX0425, COR: BRANCA, ANO/MODELO: 2018/2019, posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não 

cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a 

maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento 

substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as 

alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, 

somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, 

livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a 

concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada 

apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo 

suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao 

domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme 

pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial 

documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019) 

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 
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sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. 

ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de 

busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a 

mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante 

este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação 

de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o 

credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que 

ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha 

exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 

16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino 

a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, 

salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 

dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em 

conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Para tanto, intimo a Instituição Financeira para em 15 

dias promover ao recolhimento das diligências, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

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. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020 Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006453-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACPI INFORMATICA LTDA - ME (REU)

 

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 14.02.20

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059632-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO OAB - 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017444-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITHOR BORGES DANTAS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0040261-18.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEICOLA COMERCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JORGE ALEXANDRE HURPIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada da expedição da certidão de crédito juntada 

aos autos no ID 29300124.

Intimação Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1062218-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON COUTO RIBEIRO (EMBARGANTE)

KAELYA LEAL DOS SANTOS RIBEIRO (EMBARGANTE)

GUERRERO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MAGALHAES SOTO OAB - BA32793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1062218-77.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: JAILSON COUTO RIBEIRO, 

KAELYA LEAL DOS SANTOS RIBEIRO, GUERRERO COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA - EPP EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

etc. Resta prejudicada o pedido de justiça gratuita, face o recolhimento 

das custas processuais ao id. 27746807. Ademais não fez a parte autora 

comprovação da miserabilidade legal. Certifique-se sobre a regularidade 

do 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. 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: Associe-se o presente ao 
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feito noticiado na inicial, certificando-se. Proceda-se a inclusão do nome 

do advogado da parte requerida na autuação e etiqueta do processo, 

conforme feito principal. Após, cumpra-se determinação abaixo: Recebo 

os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por inexistir razão 

plausível para tal benefício, se no prazo, certifique-se. Intime-se o 

Embargado para responder no prazo de Lei. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001531-07.1989.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO (EXECUTADO)

JURACI NOGUEIRA FRANCO (EXECUTADO)

TRANS-SAFRA TRANPORTES E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada para protocolizar o ofício expedido e confirmar 

nos autos, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042551-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELAINE GRECIELLE DA SILVA (EXECUTADO)

GUTEMBERG NEVES 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042416-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUIZ ARANTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042416-93.2019.8.11.0041. REQUERENTE: PONTA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: ROBSON LUIZ 

ARANTES Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para providenciar a citação e intimação do requerido da 

apreensão no prazo de cinco dias, SEM PRORROGAÇÃO, sob pena de 

extinção do feito, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR, advertindo que não 

serão analisados pedidos repetidos já analisados. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044026-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FRANCISCO ROCHA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

MAURILIO RUBENS DOS SANTOS ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1044026-33.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: MAURILIO 

RUBENS DOS SANTOS ROSA, CARLOS FRANCISCO ROCHA DO 

NASCIMENTO Vistos, etc. Cumpra-se mandado expedido, diante do 

depósito de diligência. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000342-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE HEINECK KRAPF OAB - RS89096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ERIKA AUREA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000342-87.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: PATRICIA ERIKA 

AUREA DA CRUZ Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, remeta-se o 

feito ao arquivo até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do 

autor em dar prosseguimento ao feito. Manifestando o autor, somente 

venham conclusos após certificar o prazo prescricional. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0034126-58.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIOVAN SERGIO DE BONA (EXECUTADO)

MARILUCE SIMPLICIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO ROBERTO TEIXEIRA OAB - MT10892-O (ADVOGADO(A))

KEILA FIGUEIREDO MIRANDA OAB - MT5638-O (ADVOGADO(A))

 

Ficam as partes intimadas da penhora formalizada nos autos, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0000692-40.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME VINE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MASSAHARU MURAI OAB - MT16783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES VIGANO JUNIOR (EXECUTADO)

DENISE SALOMONI PALAGI VIGANO (EXECUTADO)

JOSE JAIME MORENO GALINDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0000692-40.1993.8.11.0041. EXEQUENTE: GUILHERME VINE - 

ME EXECUTADO: ULISSES VIGANO JUNIOR, DENISE SALOMONI PALAGI 

VIGANO, JOSE JAIME MORENO GALINDO Vistos, etc. Em face da certidão 

dos autos, remeta-se o feito ao arquivo até decorrer o prazo prescricional, 

diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao feito. Manifestando o 

autor, somente venham conclusos após certificar o prazo prescricional. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1059626-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. COMERCIO DE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA - ME (REU)

WERVESON ROCHA BRAGA (REU)

FABIO CARMO DE LIMA (REU)

CARLOS EDUARDO CALEGARI DE AZEVEDO (REU)

 

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: 1011255-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON CORREA DE SOUZA (EXECUTADO)

J. CORREA DE SOUZA REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, remeta-se o feito ao arquivo 

até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar 

prosseguimento ao feito. Manifestando o autor, somente venham 

conclusos após certificar o prazo prescricional. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022760-24.2017.8.11.0041

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:

VANDERSON LOBIANCO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR OAB - MT7302-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre o cumprimento do acordo e a 

satisfação do acordado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010474-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXECUTADO)

J. B. QUINTINO DE LIMA - ME (EXECUTADO)

JOAO BATISTA QUINTINO DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO OAB - MT25236 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada para protolizar o ofício expedido e comprovar 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003612-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGNER AZAMBUJA POSCA GIUGNI (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018733-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI (EXECUTADO)

TIAGO VIANNA DE ARRUDA (EXECUTADO)

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para manifestarem sobre certidão do id 

n. 28757912. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.02.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018733-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI (EXECUTADO)

TIAGO VIANNA DE ARRUDA (EXECUTADO)

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para manifestarem sobre certidão do id 

n. 28757912. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.02.20

Intimação 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)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 
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de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação 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)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0028605-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. LIMA ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005869-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DE MATOS (REQUERIDO)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035811-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU VERAS DE SOUSA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035811-05.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

REU: ELIZEU VERAS DE SOUSA Vistos, etc. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se sobre pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC 

e cumprimento da obrigação. Em caso positivo diga o autor. Ao contrário, 

Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa de dez por 

cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do 

débito. Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Havendo 

apresentação de impugnação da execução de sentença, certifique-se a 

tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de excesso de 

execução, certifique-se sobre apresentação de planilha devida com a 

especificação do valor que entende devido, pois em caso negativo será 

liminarmente rejeitada. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020555-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO DO PAPAI EIRELI (REU)

JOADIR BENEDITO DE AQUINO (REU)

GONCALINA CONCEICAO MENDES DE AQUINO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020555-22.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

REU: MERCADO DO PAPAI EIRELI, JOADIR BENEDITO DE AQUINO, 

GONCALINA CONCEICAO MENDES DE AQUINO Vistos, etc. Intime-se a 

parte requerida para manifestar sobre adequação do contrato 

apresentado pelo autor. pós, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040208-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059407-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUMARA RODRIGUES DE ASSIS ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 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)
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FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503-O (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057306-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAIR BARBOSA CORDEIRO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017632-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERMINO DE JESUS (ESPÓLIO)

CATARINA DA COSTA E SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

PAULO CEZAR DE ARAUJO (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIADNE FABIENNE E SILVA DE JESUS CARVALHO OAB - 

717.431.031-15 (REPRESENTANTE)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

SERGIO MAURICIO CAPITULA OAB - MT14538-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para condução do oficial de 

justiça para o cumprimento do mandado necessário, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1055600-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO SEABRA 48228745168 (REU)

SANDRO SEABRA (REU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002774-84.2017.8.11.0041

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:

AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSIMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

DANIELE KRINDGES SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT14660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As averbações das penhoras em relação aos imóveis 

matriculados sob ns. 60816 e 60817, foram efetivadas. Somente em 

relação ao imóvel matriculado sob n. 66620(atual 113.971), não foi 

efetivado o ato, em face de não mas pertencer a parte executada e sobre 

o referido que deverá o autor manifestar nos autos. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17.02.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058133-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARREIRA TAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação dos autos e somente após cumprido 

o mandado analisarei pedido de suposto acordo. Cumpra-se. Cuiabá, 

17.02.20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011702-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA OAB - MT18361/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora indicar a localização dos bens, bem como 

apresentar a guia de recolhimento e comprovante de pagamento da 

diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001202-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UESLEI DIAS TAVARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre certidão como já 

determinado e somente após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.02.20
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025156-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 

CREDITAS AUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLYSON DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036324-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. BARBOSA RESTAURANTE E MARMITARIA - ME (REU)

MARIO BARBOSA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036324-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. REU: M. 

BARBOSA RESTAURANTE E MARMITARIA - ME, MARIO BARBOSA 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, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026625-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARTINHA DAS CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

BANCO DAYCOVAL S/A (EXECUTADO)

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Extraiam-se extratos dos valores até então pago nos autos e 

expeça-se alvará em favor da parte credora. Após, atualize-se o débito 

pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, abatendo o valor apuado no alvará e 

existindo saldo remanescente, conclusos para proceder penhora on line. 

Cumpra-se. Cuiabá,

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020422-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZALTINO RODRIGUES DA COSTA NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020422-09.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO J. SAFRA S.A ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IZALTINO 

RODRIGUES DA COSTA NETO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR 

CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a exata 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, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009219-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROCHA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Dispensável pesquisa de endereço considerando que a parte 

executada foi localizada e citada. Assim, deverá o autor indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo legal e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

17.02.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021886-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS NEVES ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021886-39.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: JOAO LUCAS 

NEVES ROSA Vistos, etc. Em face da postulação do autor, remetam os 

autos ao arquivo por um ano, com suspensão do prazo prescricional. Não 

havendo manifestação, passará a decorrer o prazo prescricional. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035861-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLENE EMIDIA SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035861-60.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN 

REQUERIDO: ARLENE EMIDIA SOUZA OLIVEIRA Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para cumprir determinação dos 

autos no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 
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certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055008-72.2019.8.11.0041

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:

NERIAS DOMINGOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1055008-72.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: NERIAS DOMINGOS 

OLIVEIRA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para indicar a exata 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, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018325-36.2019.8.11.0041

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:

NILZA MARIA BARROS MACIEL CORREA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018325-36.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: NILZA MARIA BARROS MACIEL CORREA Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para proceder à 

citação e intimação da parte requerida da apreensão, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção e revogação da liminar, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0031333-10.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para condução do oficial de 

justiça para o cumprimento do mandado necessário, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012948-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAILTON SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento da Carta Precatória negativa 

devolvida, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001527-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES 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: 1001527-63.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOAO 

ALVES DA SILVA Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos de id. 

28020545, devendo o autor cumprir como ali consignado, considerando 

que a notificação não foi encaminhada no endereço do contrato. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035168-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO EPIFANIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1062337-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MARGARIDA ZYGER MAGALHAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1062337-38.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: GISELE MARGARIDA ZYGER 

MAGALHAES EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Mantenho 

determinação dos autos e pelos próprios fundamentos, inviável o 

parcelamento. Por outro lado, não há como aplicar o Princípio da 

Fungibilidade para receber a presente demanda como Exceção de 

pré-executividade, meio cabível ao executado e não terceiros. Deverá o 

autor proceder o recolhimento da guia de distribuição no prazo ali 

concedido. Após, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055710-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO HARUO TANAKA (EXECUTADO)

FREDERICO HARUO TANAKA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022558-13.2018.8.11.0041

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:

JESSICA BUENO 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: 1022558-13.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU SEGUROS 

S/A REQUERIDO: JESSICA BUENO DA SILVA Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora por carta registrada e seu advogado, para indicação da 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, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1036614-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENER VENTURA DE OLIVEIRA CARVALHO (EMBARGANTE)

ELEN DA SILVA MORAES CARVALHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI OAB - MT13160-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EMBARGADO)

AWS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP (EMBARGADO)

WALTER RIBEIRO BUENO (EMBARGADO)

ARI ROSA DOS SANTOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

CLEONICE SOUZA COSTA OAB - 643.993.629-87 (REPRESENTANTE)

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036614-17.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: ELEN DA SILVA 

MORAES CARVALHO, RENER VENTURA DE OLIVEIRA CARVALHO 

EMBARGADO: WALTER RIBEIRO BUENO, BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A, AWS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP, ARI ROSA DOS 

SANTOS REPRESENTANTE: CLEONICE SOUZA COSTA Vistos, etc. 

Proceda-se a busca e apreensão do mandado expedido, sem custos de 

diligência. Oficie-se à Diretoria do Fórum para apurar a desídia do meirinho. 

Não sendo encontrado o mandado, sequer na Central de mandados, no 

prazo legal, certifique-se e expeça-se outro para cumprimento, sem 

custos às partes. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006171-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006171-20.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA EIRELI - ME, CLAUDIO 

ROGERIO DA SILVEIRA Vistos, etc. Proceda-se com a exclusão das 

petições contidas respectivamente no id. 29249085 e 29250844, por ser 

estranha aos autos. Quanto ao pedido formulado no item “a” (suspensão 

de CNH, Passaporte e Carteira de Identidade) e item “b” (Suspensão dos 

cartões de crédito/débito), resta totalmente inviável, pois viola direito de ir 

e vir da parte executada. Ademais, sequer garante o pagamento do débito 

da presente ação. Em nada ajudará na satisfação da obrigação. Quanto 

ao pedido do item “c” Serasajud, cabe à própria Instituição Financeira 

proceder com a restrição pretendida. Deverá a parte autora dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, indicando bens passíveis de 

penhora, no prazo legal. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0006767-22.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI TELOKEN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO GORAYEB (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUTUAL APETRIN-CREDITO IMOBILIARIO S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SALES DE MAGALHAES OAB - SP146305-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0006767-22.1998.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

VANDERLEI TELOKEN ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO 

BRADESCO, MUTUAL APETRIN-CREDITO IMOBILIARIO S/A, EDUARDO 

GORAYEB Vistos, etc. Proceda-se a correção da digitalização do 

processo, incluindo as páginas na sequência correta, como a faltante. 

Após, certifique-se sobre certidão de trânsito em julgado, indicando o ID. 

Ocorrendo o referido, cumpra-se determinação abaixo: Determino a 

adequação do contrato nos termos dos julgados proferidos nos autos, por 

arbitramento e nomeio o Perito Edson Francisco Perusseli – 92895095 – 

para elaboração do laudo, em vinte dias, do início da perícia, que deverá 

observar, rigorosamente as decisões proferidas no processo, com 

trânsito em julgado, para aquilatar o valor real do contrato firmado entre as 

partes, com suporte nas respectivas decisões e a sucumbência fixada. 

Fixo os honorários periciais em R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais), a 

ser arcada pelo Requerido, devendo depositar no prazo legal. DECORRIDO 

O PRAZO, CERTIFIQUE-SE SOBRE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS E CONCLUSOS PARA DESIGNAÇÃO DO INÍCIO DA PERÍCIA. 

Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e Assistentes Técnicos, 

caso queiram, no prazo legal. Proceda-se as intimações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039526-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO COURY (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021886-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO ROMERO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021886-73.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A EXECUTADO: GLAUCO ROMERO PEREIRA Vistos, etc. Quanto ao 

pedido formulado no item “1” (retenção imediata de CNH), item “2” 

(retenção imediata do Passaporte), e item “3” (bloqueio dos cartões de 

crédito) resta totalmente inviável, pois viola direito de ir e vir da parte 

executada. Ademais, sequer garante o pagamento do débito da presente 

ação. Em nada ajudará na satisfação da obrigação. Deverá a parte autora 

dar prosseguimento ao feito, providenciando a citação no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0034727-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANEA COSTA TOKASHIKI (EXECUTADO)

T. COSTA TOKASHIKI E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0034727-54.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: T. COSTA TOKASHIKI E CIA LTDA - ME, 

TANEA COSTA TOKASHIKI Vistos, etc. Quanto ao pedido de Serasajud, 

cabe à própria Instituição Financeira proceder com a restrição pretendida. 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, 

indicando bens passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001499-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

CAPITAL FORT LTDA - ME (EXECUTADO)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0001499-54.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CAPITAL FORT LTDA - ME, HERNANDO PEREIRA DA 

SILVA, FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA Vistos, etc. O Serasajud 

somente visa restringir dados cadastrais, não tendo condão para 

proceder bloqueio de bens. Ato que cabe a própria Instituição Financeira. 

Assim, intime-se o autor para dar prosseguimento no feito no prazo legal, 

indicando bens passíveis de penhora. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1049115-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

DEA DO NASCIMENTO CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1049115-03.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: DEA DO NASCIMENTO CAMPOS, MARIA 

APARECIDA SILVA DOS SANTOS Vistos, etc. Oficie-se como postulado e 

após, diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003243-60.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENTURA AGROPECUARIA MACHADINHO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO RONNY ARGERIN OAB - MS4883-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0003243-60.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: VENTURA 

AGROPECUARIA MACHADINHO LTDA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos, cumpra-se 

corretamente como ali posto, nulificando a última certidão. Após, intime-se 

o autor apresentar demonstrativo de débito atualizado para efetivar 

penhora online. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de agosto de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030547-70.2018.8.11.0041

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:

ANTONIO EDUARDO PIRES DE MIRANDA (EXECUTADO)

ROYAL COMERCIO E SERVICOS 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: 1030547-70.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: ROYAL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA - EPP, ANTONIO EDUARDO PIRES DE MIRANDA Vistos, etc. Diante 

da certidão da contadoria, determino por arbitramento e nomeio o Perito 

João Belizario da Silva – 99923-2790 - para providenciar a perícia com o 

perito competente para elaboração do laudo, em vinte dias, do início da 

perícia, que deverá observar, rigorosamente as decisões proferidas no 

processo, com trânsito em julgado, para aquilatar o valor real do contrato 

firmado entre as partes, com suporte nas respectivas decisões e a 

sucumbência fixada. Fixo os honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), a ser arcada pelo autor, devendo depositar no prazo 

legal. DECORRIDO O PRAZO, CERTIFIQUE-SE SOBRE DEPÓSITO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS E CONCLUSOS PARA DESIGNAÇÃO DO INÍCIO 

DA PERÍCIA. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e 

Assistentes Técnicos, caso queiram, no prazo legal. Proceda-se as 

intimações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro 
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de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014498-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BRAGA DO ROSARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014498-85.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: EDER BRAGA DO ROSARIO Vistos, etc. Diante da certidão 

da contadoria, determino por arbitramento e nomeio o Perito João Belizario 

da Silva – 99923-2790 - para elaboração do laudo, em vinte dias, do início 

da perícia, que deverá observar, rigorosamente as decisões proferidas no 

processo, com trânsito em julgado, para aquilatar o valor real do contrato 

firmado entre as partes, com suporte nas respectivas decisões e a 

sucumbência fixada. Fixo os honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), a ser arcada pelo autor, devendo depositar no prazo 

legal. DECORRIDO O PRAZO, CERTIFIQUE-SE SOBRE DEPÓSITO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS E CONCLUSOS PARA DESIGNAÇÃO DO INÍCIO 

DA PERÍCIA. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e 

Assistentes Técnicos, caso queiram, no prazo legal. Proceda-se as 

intimações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0017187-08.2006.8.11.0041

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:

EDILEUSA HELENA COSTA (EXECUTADO)

I. H. COSTA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILVA ALVES OAB - MT8882-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: 0017187-08.2006.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: I. H. COSTA OLIVEIRA, EDILEUSA HELENA COSTA 

Vistos, etc. Diante o grande lapso da avaliação do bem a ser vendido em 

hasta pública, proceda-se nova avaliação e nomeio o Sr. João Belizario da 

Silva – 99923-2790 para elaboração do laudo em vinte dias, do início da 

perícia. Fixo os honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), a ser arcada pelo Autor. Após, digam as partes. Não havendo 

impugnação, proceda-se o cartório a atualização do débito inicial, com 

custas e despesas processuais, acrescentando os honorários 

advocatícios fixados. Em seguida, remeta-se o feito à Central de Venda 

Judicial, com as formalidades legais, devendo o autor apresentar matrícula 

atualizada. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044565-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033167-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0033167-48.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: ANTONIO EDISON 

PINTO DE FIGUEIREDO EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos, etc. Proceda-se o cartório a atualização do valor da perícia 

homologada referente aos honorários advocatícios no valor de R$ 

10.854,20, atualizando também as custas suportadas pelo autor 

apresentadas no autos. Apurado o valor, proceda-se abatimento do valor 

levantado na data da expedição do alvará. Havendo saldo remanescente 

devedor, intime-se o requerido para proceder o pagamento no prazo legal, 

sob pena de multa de dez por cento, fixação de honorários de 

cumprimento de sentença em dez por cento e penhora. Após, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0045788-09.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER MODAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ALDEIR ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

DAMIAO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181-O (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566-O 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar ciência da carta 

precatória devolvida aos autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020697-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE DE OLIVEIRA CARINHENA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(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: 1020697-89.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: ODETE DE OLIVEIRA CARINHENA Vistos, etc. Diante 

da certidão da contadoria, determino por arbitramento e nomeio o Perito 

João Belizario da Silva – 99923-2790 - para providenciar a perícia com o 

perito competente para elaboração do laudo, em vinte dias, do início da 

perícia, que deverá observar, rigorosamente as decisões proferidas no 

processo, com trânsito em julgado, para aquilatar o valor real do contrato 
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firmado entre as partes, com suporte nas respectivas decisões e a 

sucumbência fixada. Fixo os honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), a ser arcada pelo Requerido, devendo depositar no 

prazo legal. DECORRIDO O PRAZO, CERTIFIQUE-SE SOBRE DEPÓSITO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E CONCLUSOS PARA DESIGNAÇÃO DO 

INÍCIO DA PERÍCIA. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e 

Assistentes Técnicos, caso queiram, no prazo legal. Proceda-se as 

intimações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0027653-51.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-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: 0027653-51.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: JOAO DOS SANTOS 

MENDONCA EXECUTADO: BANCO SAFRA S-A Vistos, etc. Atualize-se o 

valor da condenação, conforme laudo homologado em 05.12.2018, 

abatendo o valor depositado pela parte executada. Após, digam as partes 

e conclusos para análise. De outra banda, diante da certidão dos autos, 

denota-se que o valor penhorado, não foi transferido para conta única, 

reputando-se sem efeito a penhora on line, nos termos do v. Acórdão. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008471-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008471-52.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: EVELYN FERRARI 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Atualize-se o cartório o 

valor da condenação pelos índices ditados pela E. CGJ, até a data do 

depósito efetivado pelo Requerido, apurando a existência de saldo 

remanescente. Após, digam as partes e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 

14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0045788-09.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER MODAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ALDEIR ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

DAMIAO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181-O (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566-O 

(ADVOGADO(A))

 

Fica a parte executada Aldeir Alves dos Santos intimada da penhora e 

avaliação do imóvel de matrícula n° 15.968, avaliado em R$ 34.000,00 

(trinta e quatro mil reais), bem como da nomeação de depositário fiel do 

imóvel o executado Damião Alves de Souza.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040729-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

TIAGO VIANNA DE ARRUDA (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO VIANNA DE ARRUDA OAB - 266.017.518-71 (REPRESENTANTE)

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI OAB - 209.388.021-00 

(REPRESENTANTE)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042416-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUIZ ARANTES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042416-93.2019.8.11.0041. REQUERENTE: PONTA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: ROBSON LUIZ 

ARANTES Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para providenciar a citação e intimação do requerido da 

apreensão no prazo de cinco dias, SEM PRORROGAÇÃO, sob pena de 

extinção do feito, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR, advertindo que não 

serão analisados pedidos repetidos já analisados. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037039-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ RIBEIRO DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007179-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006215-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS DORES GREGORIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006215-68.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: MARIA 

DAS DORES GREGORIO 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 pose 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, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024097-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PAES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora intimada para protocolizar os ofícios expedidos e 

comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006363-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004141-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIEGAS E VIEGAS TREVISAN LTDA - ME (REU)

RODRIGO TREVISAN (REU)

ADMIR DE BARROS VIEGAS (REU)

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (REU)

CELIA FUJIMURA VIEGAS (REU)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N 

1004141-12.2018.8.11.0041 AÇÃO MONITÓRIA REQUERENTE(S): BANCO 

DO BRASIL SA ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: SERVIO TULIO DE 

BARCELOS REQUERIDO(A,S): VIEGAS E VIEGAS TREVISAN LTDA – ME, 

CELIA FUJIMURA VIEGAS, ADMIR DE BARROS VIEGAS, KENYA 

FUJIMURA VIEGAS TREVISAN e RODRIGO TREVISAN CITANDO(A,S): 

ADMIR DE BARROS VIEGAS - CPF: 209.118.311-34, KENYA FUJIMURA 

VIEGAS TREVISAN - CPF: 870.140.921-20 e RODRIGO TREVISAN - CPF: 

872.479.171-72 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/02/2018 VALOR 

DO DÉBITO: R$ 603.643,66 FINALIDADE: CITAÇÃO das partes requeridas 

acima qualificadas, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da presente ação que lhe(s) é proposta, constante da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 dias, contados 

da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte 

autora, consistente no pagamento de R$ 603.643,66. Poderá, ainda, a 

parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios. RESUMO DA 

INICIAL: Através da Cédula de Crédito Bancário nº 868.700.350, emitida em 

30/05/2016, o autor liberou para a primeira ré o valor de R$ 438.522,58 

(quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta 

e oito centavos). Como forma de pagamento, restou pactuado que a parte 

ré pagaria ao autor 58 (cinquenta e oito) prestações mensais e 

sucessivas, no valor de R$ 18.994,72 (dezoito mil novecentos e noventa e 

quatro reais e setenta e dois centavos), sendo a primeira parcela vencível 

em 25/07/2016 e a última em 25/04/2021. Ocorre que a obrigação não foi 

cumprida pelos réus. Com o inadimplemento e com amparo legal, bem como 

pela Cláusula de Vencimento Antecipado, o autor tornou-se credor da 

parte ré na quantia de R$ 603.643,66 (seiscentos e três mil, seiscentos e 

quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), incluídos os encargos 

pela mora previstos no referido título de crédito. ADVERTÊNCIAS: 1) 

Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta de custas e 

honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a interposição de 

embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de execução 

adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado será 

decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 14 

de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente Laura Ferreira Araújo e 

Medeiro Gestora Judiciária Segunda Vara Especializada Direito Bancário

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0020958-13.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ANSELMO RONDINA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ODIVALDO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIETE MARTINS HIRSCH (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

TERENCIA SPEDITA SANTOS OAB - MT6186-O (ADVOGADO(A))
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EDITAL DE CITAÇÃO PROCEDIMENTO COMUM PRAZO: 20 DIAS AUTOS N 

0020958-13.2014.8.11.0041 AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

REQUERENTE(S): BANCO DO BRASIL SA ADVOGADO DA PARTE 

REQUERENTE: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA 

REQUERIDO(A,S): ANSELMO RONDINA, BIOTERRA INDUSTRIA DE 

RECICLAGEM LTDA, ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA, ODIVALDO 

DOS SANTOS e ELIETE MARTINS HIRSCH CITANDO(A,S): ANSELMO 

RONDINA - CPF: 490.855.309-20 e ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA - 

CPF: 474.879.411-91 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/05/2014 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.021.745,22 FINALIDADE: CITAÇÃO das partes 

acima qualificadas, ANSELMO RONDINA - CPF: 490.855.309-20 e ELIANE 

JUSTO DE MATOS RONDINA - CPF: 474.879.411-91, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida para, no prazo de 

15 ( quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: Em 18 de Janeiro de 2011 a primeira Requerida, afiançada pelos 

demais, firmou junto ao requerente, Contrato para Desconto de Títulos – 

Cláusulas Especiais sob o n° 349.902.192 no valor de R$ 1.270.000,00 ( 

um milhão, duzentos e setenta mil reais), além de demais encargos. Ocorre 

que os Requeridos deixaram de efetuar os pagamentos devidos 

referentes ao aludido contrato, incorrendo em mora desde então. 

ADVERTÊNCIA: Fica, ainda, advertida a parte requerida de que não sendo 

contestada a ação será considerada revel, caso em que será nomeado 

Curador Especial. CUIABÁ-MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ Segunda Vara 

Especializada Direito Bancário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006598-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAN AIRES DE CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006598-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): JEOVAN AIRES DE CERQUEIRA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente não fez comprovação da necessidade, como apresentação 

atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual 

junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como 

inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Necessário 

se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação 

negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. A 

declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá 

ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma. Para comprovar a 

miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem 

apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de 

seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se 

a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0058828-29.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METODO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

DIRCEU DE ASSIS SIME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo a desistência da ação em relação do débito 

principal, para surtir seus efeitos legais. Prevalecerá a execução somente 

em relação aos honorários advocatícios, fixados na inicial. Assim, 

aguarde-se o cumprimento do mandado expedido, conforme determinação 

dos autos. Efetivada a citação, certifique-se o pagamento do débito dos 

honorários e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.02.20

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018469-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARYEL CARLOS DE SOUZA ARRIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018469-10.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: HARYEL CARLOS DE SOUZA ARRIEL 

Vistos, etc. Defiro a dilação por vinte dias, sem prorrogação. Após, 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014145-38.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0014145-38.2012.8.11.0041. EXECUTADO: MARCO POLO DE FREITAS 

PINHEIRO EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO 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, 17 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008318-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KHALIL MIKHAIL MALOUF (EXEQUENTE)

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EXEQUENTE)

ALAN AYOUB MALOUF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))
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WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008318-53.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BUFFET LEILA MALOUF LTDA, 

ALAN AYOUB MALOUF, KHALIL MIKHAIL MALOUF EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Analisando seus fundamentos, verifica-se que assiste 

razão, pois o Perito nomeado solicitou da seguinte forma: "A intimação do 

Requerido para apresentar os Demonstrativos Analíticos referentes ao 

contrato nº 6465808, e Demonstrativos Analíticos das Contas Garantidas 

números: 3426223 e 357248". Assim, concedo o prazo legal para o 

requerido apresentar tais documentos, sob pena de aplicar multa diária e 

declarar em favor da parte autora os argumentos até então narrados. 

Efetivado o ato, retornem os autos ao Perito. Ao contrário, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002438-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002438-75.2020.8.11.0041. AUTOR: EMERSON APARECIDO DA SILVA 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. De plano 

não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais 

provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo 

que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, 

não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Não 

cabe neste momento da ação, fazer pré-julgamento, entretanto, diante dos 

encargos especificados na inicial, não de plano que afirmar que os 

referidos violam disposição legal. Até então, não existe convicção deste 

Juízo a desconsiderar o contrato firmado, necessário se faz aquilatar 

demais provas para se chegar à verdade real. Considerando que desde a 

entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara 

Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a 

falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela 

qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do 

processo sua designação. Cite-se para responder, constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se CUIABÁ, 17 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019842-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA SIMONE VARANDA (EXECUTADO)

VALFREDO DANTAS MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sebastião Manoel Pinto Filho OAB - MT1113-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019842-81.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: VALFREDO DANTAS MATOS, KATIA SIMONE VARANDA 

Vistos, etc. Defiro a dilação para cumprimento do mandado por vinte dias. 

Após, deverá o meirinho proceder sua devolução cumprido. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006609-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS MORAES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Necessário se faz fazer 

comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, 

considerando que ninguém sobrevive do nada. Para comprovar a 

miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem 

apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de 

seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se 

a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006742-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR OIAMORE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006742-20.2020.8.11.0041. AUTOR: WALMIR OIAMORE DA SILVA REU: 

BANCO PAN Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente não fez comprovação da necessidade, como apresentação 

atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual 

junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como 

inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Necessário 

se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação 

negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. Para 

comprovar a miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos 

mensais suprem apenas a subsistência, que disponde do referido 

ocasionará perda de seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos 

autos. Assim, Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, 
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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, 17 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001643-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMA AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0001643-33.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: RMA AGROPECUARIA LTDA Vistos, 

etc. Proceda-se a exclusão do cálculo de id. 26454092 - Pág. 1 por ser 

estranho aos autos conforme certidão da contadoria de id. 26454906 - 

Pág. 1 Trata-se de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença 

no qual a executada apresentou impugnou o cálculo apresentado pelo 

exequente (id. 21640020 –pág. 08/ 21640055 - Pág. 4) alegando, em 

suma, que os valores foram atualizados utilizando percentuais de juros 

não previstos na sentença. Por seu turno, o exequente manifestou-se no 

id. 21640056 e asseverou que a demanda foi julgada procedente e todas 

as cláusulas mantidas, por essa razão não cabe discussão sobre a 

legalidade da cobrança de juros e índices utilizados. Os autos foram 

encaminhadas ao Contador Judicial no qual apurou o valor de r$ 

630.564,69 (seiscentos e trinta mil quinhentos e sessenta e quatro reais e 

sessenta e nove centavos)- id. 26455204 - Pág. 1. Intimada a se 

manifestar, a executada concordou com os cálculos apresentados como 

faz prova o petitório de id. 29026840 - Pág. 1. Por sua vez, o exequente, 

também concordou com o montante apurado pela contadoria judicial no id. 

29241329 - Pág. 1. Verifica-se que o cálculo apresentado teve como 

suporte o julgado proferido nos autos em face da concordância das 

partes, resta prejudicado a impugnação apresentada pela parte 

executada. Diante do exposto, Homologo o cálculo de 26455204 - Pág. 1 

no apurou o valor de R$ 630.564,69 (seiscentos e trinta mil quinhentos e 

sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos como saldo devedor 

do executado. Intimem-se o requerido para realizar o pagamento do valor 

indicado no prazo de cinco dias, sob pena de penhora. Havendo 

pagamento, diga o autor. Ao contrário, atualize-se o valor e proceda-se 

penhora on line. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023155-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA RAMOS AGUIAR DE FREITAS (REU)

EDIVALDO DE FREITAS JUNIOR (REU)

PANORAMA PROJETOS AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023155-16.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: PANORAMA PROJETOS AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA - ME, 

EDIVALDO DE FREITAS JUNIOR, HELOISA RAMOS AGUIAR DE FREITAS 

Vistos, etc. Considerando o anunciado pela parte autora, do cumprimento 

do acordo pela parte requerida, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Custas pela parte requerida. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054406-81.2019.8.11.0041

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:

EDINET MARTINS SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1054406-81.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDINET MARTINS 

SIQUEIRA 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, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010013-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAITE PINHEDO HERNANDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

OSMAR MARTINS HERNANDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010013-71.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

OSMAR MARTINS HERNANDES, RODRIGO PINHEDO HERNANDES, MAITE 

PINHEDO HERNANDES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AYMORE, 

SANTANDER Vistos, etc. Osmar Martins Hernandes, Rodrigo Pinhedo 

Hernandes, Maite Pinhedo Hernandes, Espólio De Dinéia Pinhedo 

Hernandes devidamente qualificada nos autos ingressou com a presente 

Ação de Cobrança C/C Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Indenização por Danos Morais e Materiais contra Aymoré Crédito 

Financiamento e Investimento S/A e Zurick Santander Brasil Seguros E 

Previdência S/A, requereu os benefícios da justiça gratuita. Afirmaram que 

a “de cujus” e seu esposo entabularam com a Aymoré Crédito 

Financiamento e Investimento S/A de n.º 118/53484071 – “Instrumento 

Particular de Venda e Compra de Bem Móvel” no valor de R$ 20.900,00 

(vinte mil e novecentos reais) para pagamento em 48 prestações de iguais 

valores de R$ 771,75 (setecentos e setenta e sete reais e setenta e cinco 

centavos) no qual foi contratado prêmio/seguro (Prestamista) por Morte no 

valor de R$ 1.199,42 (um mil e cento e noventa e nove reais e quarenta e 

dois centavos. Informaram que no dia 23 de maio de 2017, a Sra. Dinéia 

Pinhedo Hernandes veio a óbito e no dia 24/07/2017 e no dia 02/08/2017 

as requeridas recusaram do pagamento do contrato por motivo de doença 

pré–existente. Destacaram que realizaram o pagamento de 21 (vinte e 

uma) parcelas no total de R$ 16.194,15 (Dezesseis mil, cento e noventa e 

quatro reais e quinze centavos). No mérito, sustentaram o direito na 

cobertura securitária em decorrência do Seguro Prestamista contratado 

durante a assinatura do “Instrumento Particular de Venda e Compra de 

Bem Móvel” – Contrato nº 118/53484071 e todos os pedidos foram 
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recusados, sendo cobradas irregularmente as faturas de Junho de 2017 

até Fevereiro de 2019. Pleiteiam pela declaração de inexistência do débito 

e quitação integral em detrimento da cobertura securitária. Postulou pela 

repetição do indébito do valor cobrado desde a entrega dos documentos 

exigidos para a abertura do sinistro de morte natural. Requereu a 

condenação em indenização por danos morais no montante de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Pediu a inversão do ônus da prova. Requereu 

a concessão de tutela de urgência para suspensão das parcelas 

vincendas até o deslinde da demanda e alternativamente a consignação 

dos valores em juízo. Rogou pela procedência da ação. Juntou 

documentos de id. 18551307/18551327. A gratuidade processual foi 

indeferida no id. 18573910. O processo foi extinto conforme sentença de 

id. 19537585. Os requerentes interpuseram Agravo de Instrumento (id. 

196865497) no qual foi deferida a liminar para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita conforme acórdão de id. 19829620. Concomitantemente, 

os requerentes apresentaram Recurso de Apelação de id. 20321115, no 

qual foi provido para cassar a sentença extintiva e reconhecer a 

hipossuficiência dos autores (id. 25333590/25333895). Ato contínuo, a 

tutela de urgência foi indeferida (id. 25356239). As requeridas 

apresentaram contestação o id. 25851160 e fizeram uma síntese da 

petição inicial. No mérito, confessaram que a “de cujus” contratou um 

seguro prestamista denominado “CDC Protegido Vida/Emprego” e este tipo 

de seguro tem por objetivo o pagamento das parcelas do contrato de 

crédito firmado, caso venha a ocorrer algum evento (sinistro) que esteja 

devidamente coberto pelas garantais contratadas. Sustentaram que 

estavam asseguradas por Morte Qualquer Causa, Invalidez Permanente 

Total por Acidente, Desemprego Involuntário e Incapacidade Física 

Temporária por Acidente. Asseveraram que no momento da contratação 

do seguro a cliente declarou perfeitas condições de saúde, bem como, 

que não havia sido diagnosticada com nenhuma doença grave nos últimos 

anos, além de declarar ter ciência das condições gerais do contrato. 

Aduziram que são excluídas das garantias do seguro doenças 

preexistentes. Ressaltaram que a segurada a possuía doença 

preexistente que culminou com o óbito, a qual foi omitida no momento da 

contratação do seguro e que aquela havia sido diagnosticada antes da 

contratação, caracterizando assim o risco excluído do seguro contratado 

nos termos do art. 766 do CC. Refutaram o pedido de repetição do 

indébito. Destacaram a ausência de danos morais aja vista a ausência de 

comprovação do sofrimento pela dor moral e o nexo de causalidade. 

Elucidaram que no caso de procedência da ação, o caso de morte por 

qualquer causa o valor segurado e de R$ 24.170,11 (vinte e quatro mil 

cento e setenta reais e onze centavos) e que o R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil) constantes na proposta é o valor do teto máximo de indenização, além 

que a quitação se dá diretamente ao agente financiador. Impugnaram a 

inversão do ônus da prova. Rogaram pela improcedência da ação. 

Juntaram documentos de id. 25851162/25852917. Os autores 

apresentaram réplica à contestação de (id. 27258951) e suscitou que na 

época da contratação viva normalmente, sem complicação de seu estado 

de saúde e não omitiu sobre sua real condição e ratificou a tese da inicial. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de devidamente qualificada nos autos 

ingressou com a presente Ação de Cobrança C/C Declaratória de 

Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais e Materiais 

contra Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A com a pretensão 

de concessão da justiça gratuita, concessão de tutela de urgência para 

suspensão das parcelas vincendas ou alternativamente a consignação 

das referidas; aplicação do CDC; declaração de inexistência de saldo 

devedor desde a data de óbito da segurada e repetição em dobro do valor 

cobrado e condenação em indenização por danos morais no importe de r$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Por seu turno, os requeridos afirmaram que a 

“de sujus”, omitiu informações de doenças preexistentes, agindo assim de 

má-fé. Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, 

denota que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. Analisando o contrato 

objeto da ação verifica-se que as partes firmaram na Cédula de Crédito 

Bancário de id. 18551312 e na oportunidade avençaram o seguro 

proteção financeira, através da Proposta de Adesão CDC Protegido 

Vida/Emprego – Seguro prestamista, ponto pacífico nos autos. Resta 

comprovada a contratação do seguro de proteção financeira, com direito a 

quitação do saldo devedor do financiamento apurado na data do sinistro, 

respeitando o limite máximo de indenização no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), em caso de morte – id. 18551312 - Pág. 2. Quando 

da efetivação do referido contrato de seguro em 2016, foi declarado pela 

“de cujus” – na cláusula 1 “Declarações e Autorizações” que estava em 

perfeitas condições de saúde, devidamente assinado, conforme se 

verifica na Proposta de adesão CDC Protegido Vida/Emprego. Contudo, no 

relatório médico de 25851173 - Pág. 1, restou comprovado que Sra. Dineia 

já havia diagnosticado com câncer no reto em 15.05.2014, antes da 

vigência da apólice que foi uma das causas de seu óbito – Certidão de 

óbito de id. 18551311 - Pág. 1. Podemos concluir que o segurado tinha 

doença preexistente e tinha conhecimento de sua situação anteriormente 

da assinatura do contrato que e sua morte ocorreu em razão do mal que a 

afligia. No entanto, quando do preenchimento da declaração de saúde a 

segurada omitiu essa informação e não agiu com estrita boa-fé na 

contratação do seguro prestamista de encontro com o art. 766 do CC. A 

segurada tinha plena ciência do seu real estado de saúde e as provas 

juntadas atestam sua doença. Informações foram prestadas com má-fé 

devidamente comprovada. Conforme entendimento majoritário do STJ para 

se negar o direito ao capital segurado, basta que se demonstre a violação 

do princípio da boa-fé, tenha ou não o segurador exigido exame médico 

prévio. Não obstante, conforme relatório médico, foi devidamente 

comprovado conhecimento do “de cujus” de sua doença, anteriormente ao 

contrato, situação pelo qual excluído da indenização. Por essa razão, há 

falar de dar quitação ao contrato firmado ou suspensão das parcelas 

vincendas. Do mesmo modo resta prejudicado qualquer pretensão de 

reparação civil, considerando a inexistência dos requisitos legais, ato 

ilícito, dado e nexo causal. Diante do exposto e considerando o que mais 

dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de 

Cobrança C/C Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por 

Danos Morais e Materiais e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil. 

Considerando que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, 

isento-a do pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Com o trânsito em julgado, procedendo às anotações de 

estilo, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1042989-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAILTON DOS SANTOS BESSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (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: 1042989-34.2019.8.11.0041. AUTOR(A): DEVAILTON DOS 

SANTOS BESSA REU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Devailton dos 

Santos Bessa, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a 

presente Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela 

Antecipada, contra Banco Omni S/A Credito Financiamento e Investimento. 

Inicialmente requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Alegou em síntese que celebrou um contrato de Financiamento sob 

nº145021538, ofertado pela instituição Requerida, para aquisição de um 

veículo. Foi financiada a importância de R$13.156,00 (treze mil cento e 

cinquenta e seis reais) parcelas mensais de R$678,00 (seiscentos e 

setenta e oito reais). Elucidou que por conta de uma crise financeira, não 

conseguiu honrar com o pagamento das parcelas em dia. Afirma que vem 

tentando honrar com seus pagamentos, mesmo estando sem possibilidade 

de fazer, uma vez que os valores cobrados são extremamente onerosos. 

Sustenta que não tem condições de efetuar o pagamento do valor que não 

seja abusivo pelo o banco e que este se recusa a fazer uma revisão 

contratual, razão pela qual, vem a juízo pugnar pelo seu direito de honrar 

com o cumprimento do contrato de acordo com as suas possibilidades. 

Elucidou sobre o direito de consignação em pagamento e da ilegalidade da 

cobrança da tarifa de cadastro, no valor de R$200,00 (duzentos reais) e 
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despesas vinculadas ao financiamento, no valor de R$ 889,39 (oitocentos 

e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), e cobrança de juros anual 

de 66,13 % e taxas de juros mensais de 4,32%. Pugnou pela concessão 

do pagamento em consignação pelos valores que entende devido no 

importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta reais). Requereu a 

inversão do ônus da prova, e, em caráter liminar a manutenção da posse 

do bem e a não inclusão do seu nome e dos avalistas no cadastro de 

inadimplentes. Asseverou sobre a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Instruiu seu pedido com os documentos do id. 24399249 - 

Pág. 1/id. 24442240 - Pág. 1. A justiça gratuita foi concedida nos termos 

da decisão de id. Núm. 23020070 - Pág. 1, facultando o depósito sem 

excluir a mora. O requerido apresentou contestação (id. 26114592). Fez 

uma síntese dos fatos narrados na inicial. Sustentou que o autor utiliza-se 

dos mesmos argumentos que são empregados pelos devedores de 

contratos financeiros, quando estão inadimplentes e diante deste 

inadimplemento da obrigação passam a discutir valores e questões com as 

quais não se preocuparam à época da celebração do contrato. Asseverou 

sobre a ausência de justo motivo para revisão do contrato e da do pacta 

sunt servanda. Destacou sobrea a efetiva aplicação do código de defesa 

do consumidor, e que, não obstante o CDC ter vindo amparar os 

hipossuficientes, não serve de escudo para perpetuar devedores, maus 

pagadores. Asseverou que a parte autora detinha conhecimento prévio 

das clausulas contratuais. Sustentou que inexiste prática de anatocismo. 

Destacou sobre a legalidade dos encargos moratórios. Sustentou sobre a 

legalidade da tarifa de cadastro, pois fixada de acordo com as súmulas 

565 e 566 do Superior Tribunal de Justiça. Refutou os pedidos realizados 

em sede de tutela de urgência, bem como da concessão da inversão do 

ônus da prova. Juntos documentos no id. 26114594 - Pág. 1/id. 26509459 

- Pág. 1 e requereu no id. 26509465 o julgamento antecipado da lide. 

Apesar de intimada a parte autora não manifestou sobre contestação. 

Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, contra Banco Omni S/A Credito Financiamento e 

Investimento. Requereu inicialmente os benefícios da justiça gratuita. Em 

síntese pretende com a presente ação consignar os valores do Contrato 

de Financiamento sob nº 145021538, que entende ser devido, visto que os 

valores cobrados são extremamente onerosos. Sustenta que não tem 

condições de efetuar o pagamento do valor que não seja abusivo pelo o 

banco. Sustentou sobre a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro, 

no valor de R$200,00 (duzentos reais) e despesas vinculadas ao 

financiamento, no valor de R$ 889,39 (oitocentos e oitenta e nove reais e 

trinta e nove centavos), e cobrança de juros anual de 66,13 % e taxas de 

juros mensais de 4,32%. Pugnou pela concessão do pagamento em 

consignação pelos valores que entende devido no importe de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta reais). Requereu a inversão do ônus da 

prova, e, em caráter liminar a manutenção da posse do bem e a não 

inclusão do seu nome e dos avalistas no cadastro de inadimplentes. 

Asseverou sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O 

requerido sustentou que o autor utiliza-se dos mesmos argumentos que 

são empregados pelos devedores de contratos financeiros, quando estão 

inadimplentes e diante deste inadimplemento da obrigação passam a 

discutir valores e questões com as quais não se preocuparam à época da 

celebração do contrato. Asseverou sobre a ausência de justo motivo para 

revisão do contrato e da do pacta sunt servanda. Destacou sobrea a 

efetiva aplicação do código de defesa do consumidor, e que, não obstante 

o CDC ter vindo amparar os hipossuficientes, não serve de escudo para 

perpetuar devedores, maus pagadores. Asseverou que a parte autora 

detinha conhecimento prévio das clausulas contratuais. Sustentou que 

inexiste prática de anatocismo. Destacou sobre a legalidade dos encargos 

moratórios e da tarifa de cadastro. Refutou os pedidos realizados em sede 

de tutela de urgência, bem como da concessão da inversão do ônus da 

prova. Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, 

denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, dispenso a audiência de conciliação e julgo 

antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Novo Código de 

Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do 

ônus da prova, posto que a matéria é de direito e documental que estão 

nos autos, cabendo julgamento antecipado da lide. Quanto à questão de 

fundo, verifica-se que a parte requerente pretende a consignação judicial 

dos valores relativos às parcelas vencidas do Contrato de Financiamento 

sob nº 145021538 realizada com a parte requerida, visto que, não 

concorda com os valores cobrados, no importe de R$200,00 (duzentos 

reais), a título de tarifa de cadastro e despesas vinculadas ao 

financiamento, no valor de R$ 889,39 (oitocentos e oitenta e nove reais e 

trinta e nove centavos), e cobrança de juros anual de 66,13 % e taxa de 

juros mensal de 4,32%. Pois bem. Em análise da Cédula de Crédito 

colacionada nos autos (id. 24398731 - Pág. 1), especificamente no “item 

C”, onde descreve o “total de despesas vinculadas ao financiamento”, no 

importe de R$ 889,39 (oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e nove 

centavos), nada mais é que, a somatória das despesas do financiamento 

e que está totalmente legal, visto que, as taxas cobradas foram 

devidamente especificadas e avençadas entre as partes, não havendo 

qualquer ilegalidade dos encargos ali descritos. Os encargos ali 

avençados na normalidade estão dentro da taxa de mercado, não 

merecendo alteração. Do mesmo modo, a capitalização foi pactuada, 

considerando que os juros mensais são inferiores aos anuais ali 

constantes. Não recendo reparo. Outro aspecto a não prosperar é a 

questão sobre a“tarifa de cadastro”, cujo valor fora descrito no item “C.7”, 

e a referida cobrança não é ilegal, de acordo com o posicionamento 

adotado pelo STJ, quando firmou o posicionamento no REsp n. 1251331, 

de que é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 

3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento 

entre consumidor e a instituição financeira. Neste sentido, o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, tem julgado a referida questão: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR – 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – 

SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO 

VERIFICADA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - AVALIAÇÃO DE BEM – 

GRAVAME – REGISTRO DE CONTRATO – TARIFA DE CADASTRO – 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO 

E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO 

SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à 

parte apelante, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar 

especificamente os fundamentos adotados na origem para negar 

seguimento ao reclamo. Não há que se falar em violação ao postulado se a 

matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão 

recorrida. É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual 

após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que 

expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ. A 

Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos 

repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da tarifa 

de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser 

cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição 

financeira. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a 

instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com 

registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde 

que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, 

aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial 

Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. (N.U 1030357-10.2018.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 19/12/2019). Desta forma não há que se falar em 

ilegalidade da referida tarifa, e das demais despesas vinculadas ao 

contrato, visto que, foram devidamente expressas com os respectivos 

valores, e aceitas pela parte autora. A parte requerente questiona ainda o 

CET - Custo Efetivo do Contrato, pois entende ser ilegal a aplicação da 

taxa mensal de 4,32% e taxa anual de 66,13%. Vejam que a CET (Custos 

Efetivo Total), inclui além do percentual contratado, mais as despesas ali 

autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, por 

certo, o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal. 

Portanto, não há que se falar em abusividade dos juros do CET cobrados 

no contrato, ora firmado entre as partes. A consignação em pagamento é 

o modo de extinção da obrigação, com força de pagamento e tem por 

finalidade atender o direito material do devedor de liberar-se da obrigação 

e de obter quitação. A consignatória, nos termos do art. 335 do CC, tem 

lugar, entre outras hipóteses, se o credor não puder, ou, sem justa causa, 

recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma. A simples 

tese de que os valores cobrados pela Instituição Financeira estão 

exorbitantes, em razão do acréscimo de juros abusivos, ou cobrança de 

tarifas que entende ser ilegal, não é suficiente para respaldar a 
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consignação em pagamento. Portanto, improcede o pleito da parte 

requerente para proceder com a consignação em pagamento, como 

pretendido na inicial, uma vez que não ficou demonstrada nos autos, a 

recusa pela parte requerida em receber as parcelas como contratadas. A 

simples alegação de abusividade de encargos não respalda a pretensão 

de consignação em pagamento. Portanto, não há como acolher a 

pretensão inicial, em especial o pedido de consignação em pagamento, 

tendo em vista que não houve a comprovação da recusa da parte 

requerida em receber o valor das parcelas em atraso. Aceitar tal 

pretensão acarretaria em alterar o contrato unilateralmente, quando foi 

livremente avençado. Assim, a parte requerente não cumprindo o contrato 

como avençado, estará sujeita as consequências ali estipuladas, em 

relação a sua mora. De outra banda, não persistem os argumentos iniciais 

para obstar a inclusão do nome do autor em bancos de dados restritivos, 

pois em caso de inadimplência é devida a inclusão. A parte autora não 

cumprindo o contrato como avençado, estará sujeita a incidência de seus 

encargos e a restrição cadastral. No caso, a restrição cadastral, quando 

há inadimplência (fato inconteste), é legal, valendo-se o requerido do 

exercício regular de direito. Não persiste a pretensão de manutenção na 

posse do bem, pois não havendo pagamento do débito, poderá o credor 

buscar seu direito através de ação própria, inclusive com retomada do 

bem dado em garantia. Assim, não pode a autora ser mantida na posse do 

bem, quando patente sua inadimplência. Patente, que no caso, tem 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato e súmula 297 do STJ. Diante do exposto e considerando o que 

mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação 

de Consignação em Pagamento c Pedido Liminar, NÃO ACOLHO o pedido 

inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil. 

Considerando que a parte autora decaiu é beneficiária da Justiça Gratuita, 

isento-a do pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001347-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DE MORAES FERNANDES (REU)

LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001347-47.2020.8.11.0041 BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 

00.000.000/0001-91 (AUTOR(A)) LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES - 

CPF: 253.483.459-20 (REU), NILZA DE MORAES FERNANDES - CPF: 

406.129.611-68 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação PJE – 3.ª Vara Esp. Direito 

Bancário de Cuiabá-MT. Mandado de Citação para LUIZ CARLOS RICHTER 

FERNANDES e NILZA DE MORAES FERNANDES. Certifico que, em 

27/01/2020 às 12:35h, na Av. Senador Fillinto Muller, 1301, Edificio 

Candido Portinari, Apto. 1501, Bairro: Quilombo, Cidade: Cuiabá-MT, NÃO 

OBTIVE EXITO NA CITAÇÃO DE LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES e de 

NILZA DE MORAES FERNANDES, estes não foram encontrados; o porteiro 

Sr. Gilvan Ferreiro Paim confirmou que eles residem no edifício, mas que, 

somente a funcionária se encontrava no apartamento. Diante do depósito 

de uma diligência, está realizada, faço a sua devolução para as 

providências necessárias. Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2020. ELIANE 

PEREIRA PIRES Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045934-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR GARCIA GOMES (AUTOR(A))

CLAUDIA MARTINIS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELON ANGELOS DE MACEDO (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELON ANGELOS DE MACEDO OAB - MT11009-O (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056975-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUFLOSINA MARIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA DE ID. 27987812, NO PRAZO DE 5 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046224-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1046224-09.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ANA MARIA DE FIGUEIREDO REU: 

BANCO BMG S.A 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 ANA MARIA DE FIGUEIREDO e BANCO BMG S.A 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) 
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ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001347-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DE MORAES FERNANDES (REU)

LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES (REU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016992-54.2016.8.11.0041

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:

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA (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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1011671-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANE MALDONADO IANOVICH DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT19781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1011671-33.2019.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 49.300,00 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO (32) POLO ATIVO: Nome: EMILIANE MALDONADO 

IANOVICH DA SILVA Endereço: RUA OSVALDO DA SILVA CORREA, 28, 

residencial despraiado, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-005 

POLO PASSIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 999, - DE 

12997 A 17279 - LADO ÍMPAR, VILA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04794-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE 

AUTORA, acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, devendo para 

tanto constituir novo advogado para dar prosseguimento ao presente feito. 

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, 17 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049363-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000212-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ PAULA GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1040835-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DO GAMBA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DO CARMO OAB - 870.170.591-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE O CREDOR SOBRE A IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024185-86.2017.8.11.0041

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:

CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044179-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE NEVES FANTONI (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032461-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ADENICE FRANCA DE QUEIROZ (REU)

 

Procedo a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036843-11.2018.8.11.0041

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:

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (REU)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (REU)

RODRIGO DELBEM ALMEIDA (REU)

M. DE LOURDES DELBEM ALMEIDA - ME (REU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018741-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. F. D. P. (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002150-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SOARES AMBROSIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão Certifico que 

decorreu o prazo solicitado pelo Requerente. Deste modo, procedo a 

intimação da autor para dar prosseguimento ao feito, no praz de 5 dias. 

CUIABÁ, 17 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039768-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CONCEICAO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025932-71.2017.8.11.0041

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:

ANDREIA BARATELA RODRIGUES (EXECUTADO)

DANILO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

P.D.B. DA SILVA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

PAMELA DANIERY BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

ROSEMEIRE BATISTA DE FREITAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PARA A PARTE CREDORA EM CINCO DIAS PROVIDENCIAR A 

DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA OU RECOLHER AS CUSTAS DE 

DISTRIBUIÇÃO PARA ENVIO PELO MALOTE DIGITAL

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021332-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEDRO RONSANI (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE IMPULSIONO O PROCESSO PARA INTIMAÇÃO DO AUTOR 

PARA MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA EM 

CINCO DIAS

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005350-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CURIEL ARIAS (EXECUTADO)

PREMIUM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto a devolução de correspondência no qual informa que a parte 

requerida é “FALECIDA”, bem como, em igual prazo, para requerer o que 

de direito, sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016608-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIANE RODRIGUES ALCANTARA (EXECUTADO)

HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES (EXECUTADO)

MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES (EXECUTADO)

GRANJA FIGUEIRA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016608-57.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Defiro o pedido de ID 

22851084. Desentranhe-se o mandado para o devido cumprimento, nos 

termos dos arts. 252 e 253 do Código de Processo Civil, para citação dos 

executados Mirna de Cleide Moreno Rodrigues e Granja Figueira Limitada – 

ME, no endereço indicado na referida petição de itens 1 e 2. II – Também, 

defiro os pedidos de itens 3 e 4, e, para tanto, expeçam-se as respectivas 

cartas de citação (via postal, com AR) aos executados nos endereços 

correspondentes ali indicados. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 
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Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032688-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRAMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a 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: 1004106-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MENDES NOGUEIRA - ME (EXECUTADO)

JULIANA INACIO DE SOUZA (EXECUTADO)

VALDIR MENDES NOGUEIRA (EXECUTADO)

ROSANGELA SOUZA NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012451-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO APARECIDO MOREIRA (EXECUTADO)

MOREIRA E ALVES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011955-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LACERDA NUNES (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: 1013692-84.2016.8.11.0041

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:

EDNA FRANCISCA INACIO (REU)

 

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 de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ 

mudou-se”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001810-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLON HECH (EXECUTADO)

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

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 de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ 

mudou-se”

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028593-86.2018.8.11.0041

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:

LIDIO PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ 

mudou-se”

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031952-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR BENEDITO 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 expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ 

mudou-se”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008395-62.2017.8.11.0041

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:

EVERSON MARIOT MACEDO (EXECUTADO)

BUFFET INFANTIL - MUNDO MAGICO LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANA CRISTINA SCHIMIT ALENCAR MARIOT (EXECUTADO)

SERGIO RAFAEL SCHIMIT DE ALENCAR (EXECUTADO)

MIZAEL FERNANDO SCHIMIT DE ALENCAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

 

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 exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

sobre a proposta de acordo da parte executado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031952-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR BENEDITO 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 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: 1019214-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE DAS FOLHAS COMERCIO DE HORTALICAS LTDA - ME 

(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: 1003375-90.2017.8.11.0041

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:

VALCICLEI TADAIESKI (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: 1032535-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADESON DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041165-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI (EXECUTADO)

JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI (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: 1020340-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIR RODRIGUES LEITE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000775-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBAO COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - ME (REU)

BRUNO CARVALHO TAPAJOZ (REU)

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REU)

LUZIA CARVALHO TAPAJOZ 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008150-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FABIO DA SILVA SOARES (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: 1042934-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL (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: 1033628-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026130-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON JARDEL RODRIGUES (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: 1031493-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA BUENO FANAIA PEREIRA (EXECUTADO)

SALOMAO NEVES BOTELHO (EXECUTADO)

IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014355-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO (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: 1013953-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

ESPINDOLA E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

CAMILA RODRIGUES ESPINDOLA (EXECUTADO)

JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000094-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAUDA DE FREITAS JUNIOR (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003552-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMENICIO MADEIRA JUNIOR (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 as correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024270-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO HATTA (REU)

ROSEMEYRE YUKI NAGATA HATTA (REU)

HATTA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a 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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039376-40.2018.8.11.0041

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:

JANILDO PEREIRA QUINTINO FILHO - 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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005506-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLAN PEREIRA 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015109-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAEL ROCHA - EPP (EXECUTADO)

ISAEL ROCHA (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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024118-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENEVALDO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (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: 1024118-58.2016.8.11.0041. Vistos etc. I – Expeça-se o alvará 

do valor incontroverso pago pelo banco, na forma determinada na decisão 

de Id 27817915. II – Intime-se o exequente para, considerando o cálculo 

apresentado, Id 28054847,trazer aos autos o cálculo do saldo 

remanescente, devendo apurar a majoração ordenada no agravo em 

recurso especial, Id 25330542, pág. 03, no importe de 15% (quinze por 

cento) do valor já arbitrado/fixado dos honorários advocatícios. Portanto, 

refaça o cálculo não para que seja acrescido 15% do valor dado à causa, 

tornando-se assim os honorários arbitrados no feito em 35% do valor da 

causa atualizado, mas sim, acrescer 15% do valor apurado dos 

honorários de sucumbência arbitrados em sentença. Assim, traga o 

exequente aos autos o referido cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias. Em 

seguida, voltem-me os autos em conclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 17 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: 1006681-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HRAOUI DUAILIBI (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006681-62.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. II - No mesmo prazo, intime-se o requerente para 

trazer aos autos o competente instrumento de procuração, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 17 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: 1008626-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALIR DOMINGOS CERVELIN (EXECUTADO)

CERVELIN & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIANA APARECIDA 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 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002395-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDES GONCALINA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032390-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

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.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023049-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado VIA 

DJE, sem a manifestação da parte requerente apesar de devidamente 

intimada por meio de seu advogado. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora por meio de seu patrono para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS sob pena de cumprimento dos termos do Art.485 §1º do 

CPC, informando a parte autora pessoalmente quanto a inércia do 

procurador em promover os atos necessários ao devido andamento 

processual ( pagto das diligências do Sr. Oficial) apesar de devidamente 

intimado para realização do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035942-09.2019.8.11.0041

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:

L A DO ESPIRITO SANTO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMAR MARTINS FILHO OAB - SP258340 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1035942-09.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Apesar 
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de não ter sido formalmente citada a empresa requerida (certidão de ID 

23998979 – Pág. 5), esta compareceu espontaneamente aos autos (ID’s 

24201073 e 24201074) apresentando proposta de acordo, com 

Instrumento de Procuração, a qual foi rejeitada pelo requerido junto ao ID 

24848163. Novamente compareceu a requerida junto ao ID 25369346 

apresentando outra proposta de acordo. Assim, intime-se o Banco 

requerente para que se manifeste acerca da nova proposta de acordo da 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide. II – Ainda, pelo exposto, dou a requerida 

L.A. do Espírito Santo – ME por citada. Logo, certifique a Secretaria acerca 

do decurso do prazo para apresentação de defesa pela requerida. Após, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 15 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004988-77.2019.8.11.0041

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:

JUCICLEI DE ALMEIDA MULTAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES OAB - MT24380/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: 

1 0 0 4 9 8 8 - 7 7 . 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: JUCICLEI DE 

ALMEIDA MULTAS Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Compulsando os 

autos verifico que foi deferida a liminar de busca e apreensão, ID 

20614947. II – O requerido compareceu na petição de ID 29278201, 

postulando pelos benefícios da justiça gratuita, purgação da mora e 

restituição do veículo, objeto da lide, acostando aos autos o comprovante 

de pagamento do valor dado à causa. Com base na decisão proferida no 

REsp 1.418.593 MS, em que versa o Superior Tribunal de Justiça acerca 

do entendimento da necessidade de pagamento da integralidade do valor 

apresentado pelo credor na inicial, ou seja, no valor dado à causa, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária, defiro o pedido de purgação da mora postulado pelo requerido, 

contido na petição de ID 29278201. III – Diante da comprovação do 

pagamento do valor dado à causa, conforme comprovante de pagamento 

de guia acostado, constantes dos ID’s 29278206 e 29278207. Determino a 

restituição imediata do veículo ao requerido. E para tanto, expeça-se 

mandado de restituição do veículo descrito na exordial, para cumprimento 

no endereço indicado junto ao ID 29278201 – pág. 02 Ressalto que fica 

desde já autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de 

plantão. IV – Anoto ainda que defiro os benefícios da Justiça gratuita ao 

requerido, ficando, pois, isento do pagamento das custas processuais. 

Quanto à verba honorária, arbitro em 10% sobre o valor do débito, porém, 

fica suspensa a obrigação nos termos do art. 12 da Lei 1060/50. V – 

Intime-se o Banco requerente para que se manifeste sobre o valor 

depositado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 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. AT/Cuiabá, 17 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1058771-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JES SERVICOS DE ANESTESIA S/S (EXECUTADO)

LISEANE COLLING ALMADA SELLETI (EXECUTADO)

JOSE EDMILSON SELLETI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1058771-81.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: JES SERVICOS DE ANESTESIA S/S, JOSE 

EDMILSON SELLETI, LISEANE COLLING ALMADA SELLETI Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Em cumprimento à decisão do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferido no Agravo de Instrumento 

sob n. 1001357-20.2020.8.11.0000, citem-se os executados 

pessoalmente, via postal (com Aviso de Recebimento), para pagarem a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 3. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar os executados, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 4. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 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. AT/Cuiabá, 

17 de agosto de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001350-02.2020.8.11.0041

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:

MARCUS FERNANDO SOARES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1001350-02.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 3. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 29138859, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 17 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001365-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))
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FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CALEGARI DE AZEVEDO (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: 1001365-68.2020.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de ID 28773585 e concedo o prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, para o requerente cumprir o determinado no item II e III da 

decisão constante de ID 27961917, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento do feito, por se tratar de requisito para a propositura da 

presente demanda. Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e 

retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001178-60.2020.8.11.0041

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:

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (REU)

JAMILE KETHLYN SANTOS DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1001178-60.2020.8.11.0041. 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. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto 

ao Id 28410445, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 17 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031951-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARTINS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: 1031951-59.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de tempestividade junto ao ID n. 25166366 do 

Recurso de Apelação de ID n. 24597987, 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, 17 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: 1037656-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DIVINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1037656-04.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Itaú Unibanco 

S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face Manoel Divino de 

Souza. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Novo Código de Processo 

Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora. Deixo de determinar eventuais baixas de restrições, tendo em vista 

inexistirem ordens emanadas por este Juízo neste sentido, realizando as 

restrições. Recolha-se imediatamente o mandado de busca e apreensão 

expedido. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 17 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: 1036299-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036299-86.2019.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao ID 26117539. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Ainda, de acordo com o art. 90, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais finais. Honorários advocatícios conforme pactuado. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 17 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: 1011409-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX SANDER BORGES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011409-54.2017.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 
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sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 27096117. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àqueles órgãos. No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo 

junto ao Id 27096117 - pág. 3, 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. Ainda, de acordo com o 

art. 90, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais finais. Honorários 

advocatícios conforme pactuado. Recolha-se o mandado de busca e 

apreensão do veículo e citação do réu, anteriormente expedido. 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, 17 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1003941-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

BARBARA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT25407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1003941-34.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO. 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ. Vistos etc. Cuida-se de 

Ação Popular ajuizada por Carlos Rafael Demian Gomes de Carvalho, em 

desfavor do Municipio de Cuiabá, pleiteando, liminarmente, a suspensão da 

Portaria GAB/SEMOB n.º 12/2019, bem como a aplicabilidade da Lei 

Municipal n.º 6.376/2019 e, no mérito, a declaração de nulidade dos atos 

cometidos pelo requerido, em especial aos artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 

10º e 11º da Lei Municipal 6.376/2019, diante da afronta aos Princípios 

Fundamentais da Livre Iniciativa (inciso IV do artigo 1º da CF/88), 

Dignidade da Pessoa Humana (inciso III do artigo 1º da CF/88) e Princípio 

da Anualidade (artigos 48, inciso II, 165, inciso III e parágrafo 5º e artigo 

166 CF/88), sem limitá-los ou excluir demais dispositivos legais aplicáveis 

ao caso. Inicialmente, o autor popular discorre sobre o serviço de 

transporte individual privado no Brasil, que estaria regulado pelas Leis 

Federais n.º 12.587/2012 e 13.640/2018 e, a despeito destas leis, o 

Municipio de Cuiabá teria regulamentado esta atividade, por meio da Lei 

Municipal n.º 6.376/2019, estabelecendo, dentre outras providencias, a 

obrigatoriedade do pagamento de taxa de vistoria dos veículos 

particulares utilizados para o transporte remunerado de pessoas. Alega 

que partir dessa regulamentação municipal, foi expedida a Portaria 

GAB/SEMOB n.º 12, de 15/10/2019, que determinou a inspeção veicular 

gradual, de acordo com o número final da placa de cada veículo, com 

conclusão da primeira parte em apenas três meses, ou seja, em 

31/01/2020. Sustenta que o prazo estabelecido para o cumprimento da 

norma municipal é exíguo e não foi dada ampla publicidade ao período de 

cadastramento dos veículos, o que resultará em prejuízo aos 

trabalhadores dessa atividade, que foram surpreendidos com as 

consequências da não realização da inspeção e cadastramento. 

Assevera que a Lei Municipal n.º 6.376/2019, sob o argumento de 

regulamentar a Lei Federal n.º 12.587/2013, com redação dada pela Lei n.º 

13.640/2018, na verdade, estabeleceu criterios e exigencias para a 

exploração da atividade, em dissonância aos preceitos constitucionais, 

configurando verdadeiros entraves com o objetivo de prejudicar a 

atividade econômica. Menciona reportagens em sites locais acerca da 

atuação do ente requerido, que ameaça a imposição de penalidades aos 

motoristas de transporte privado de passageiros, que forem flagrados em 

atividade sem que tenham passado por vistoria. Alega, ainda, que a Lei 

Municipal ofende o principio constitucional da Anualidade Orçamentária, 

nos termos do art. 48, inciso II; art. 165, inciso III e §5º e art. 166, da CF/88, 

pois não há, na lei orçamentária anual, previsão de arrecadação da taxa 

de vistoria. Discorre sobre o cabimento da Ação Popular e que o pedido se 

enquadra “na alínea “c” e “e” do art. 2º, da Lei 4.717/65, vez que tanto a 

Lei Municipal 6.376/2019 quanto a portaria da GAB/SEMOB nº 12/2019 

possuem objetos que importam em violação aos preceitos da Constituição 

e Lei Federal e desvio de finalidade”, bem como “na alínea “c”, inciso III, do 

artigo 4º da Lei 4.717/65, uma vez que a legislação municipal promoveu 

concorrência em condições limitadas de possibilidades normais de 

competição, a partir do momento que excluiu a previsão legal federal de 

utilização de outras plataformas de comunicação em rede, nos termos do 

inciso X do artigo 4º da Lei Federal 12.587/2012”. Requereu a concessão 

de liminar, para suspender a Portaria GAB/SEMOB n.º 12/2019, bem como 

a aplicabilidade da Lei Municipal n.º 6.376/2019, ressaltando a presença 

dos requisitos legais, uma vez que a partir do dia 31/01/2020, os 

trabalhadores de transporte individual particular poderão sofrer 

penalidades por não promover a vistoria do veículo, bem como a oferta do 

serviço poderá ser reduzida, prejudicando os consumidores. No mérito, 

requereu a procedência da “presente Ação Popular, declarando a nulidade 

dos atos cometidos pelo requerido, em especial aos artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 

8º, 9º, 10º e 11º da Lei Municipal 6.376/2019, diante da afronta aos 

Princípios Fundamentais da Livre Iniciativa (inciso IV do artigo 1º da 

CF/88), Dignidade da Pessoa Humana (inciso III do artigo 1º da CF/88) e 

Princípio da Anualidade (artigos 48, inciso II, 165, inciso III e parágrafo 5º e 

artigo 166 CF/88), sem limita-los ou excluir demais dispositivos legais 

aplicáveis ao caso. A procedência da demanda também se deve a afronta 

prevista no inciso X do artigo 4º da Lei Federal nº 12.587/2012, diante da 

limitação do referido dispositivo no instante em que obrigou os motoristas 

autônomos a serem escravos dos aplicativos vigentes, excluindo com isso 

outras plataformas de comunicação em rede.” Instruiu o pedido com os 

documentos juntados no id. 28668483 a 28670999. No despacho proferido 

no id. 28709587, foi determinada a notificação do requerido Municipio de 

Cuiabá, para manifestar sobre a liminar pleiteada. No id. 28941526, o autor 

popular juntou copia da decisão proferida no Mandado de Segurança n.º 

1003468-48.2020.8.11.0041, impetrado pela empresa Uber do Brasil 

Tecnologia Ltda. O requerido, por seu Procurador, juntou manifestação no 

id. 28966834, alegando, preliminarmente, que a pretensão deduzida nesta 

ação envolve o reconhecimento de inconstitucionalidade de legislação 

municipal por meio de controle abstrato, o que não é admitido por meio de 

Ação Popular. Em relação a liminar, alega que a probabilidade do direito do 

autor popular não está evidente, pois a validade da cobrança da taxa de 

inspeção veicular não é materia pacificada e a portaria impugnada está 

fundamentada em lei, que possui presunção de legitimidade e veracidade. 

Alega, também, que a lei federal n.º 12.587/2012 conferiu margem de 

discricionariedade para a regulamentação do serviço de transporte 

remunerado privado individual de passageiros, portanto, tem autorização 

legal para regulamentar as exigências de segurança, higiene e limpeza 

veicular necessários a efetiva prestação do serviço, o que não se 

confunde com a inspeção veicular para fins de licenciamento dos 

automóveis. Ao final, requereu a extinção do feito sem julgamento do 

mérito e, de forma alternativa, que seja indeferida a liminar, por não 

preencher os requisitos legais. Não obstante a absoluta ausência de 

previsão de contraditório para a manifestação preliminar do ente público, o 

autor popular juntou manifestação no id. 29112465, reafirmando os termos 

da inicial e que a necessidade de promover o controle difuso de 

constitucionalidade para declarar nulo todo ato inconstitucional. É o 

relatório. Decido. A Ação Popular tem como pressupostos essenciais a 

existência de ato administrativo que seja ilegal e lesivo ao patrimônio 

público, a moralidade administrativa ou a outros interesses tutelados nos 

termos do disposto no Art. 5º, inc. LXXIII da Constituição Federal, verbis: 

“art. 5º (...) LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 

popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade 

de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e 

ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada 

má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;” Analisando 
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detidamente os autos, verifico que esta ação não tem condições de 

prosseguir, haja vista a existência de algumas impropriedades insanáveis, 

dentre elas, a manifesta inadequação da via eleita. Ao propor esta ação, o 

autor popular deduziu pedido consubstanciado em declaração de nulidade 

por inconstitucionalidade de Lei Municipal e Portaria. Entretanto, é cediço 

que a Ação Popular é remédio constitucional que visa à anulação ou 

declaração de nulidade de atos concretos, lesivos ao patrimônio público, à 

probidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural. É meio de defesa do cidadão contra os atos concretos da própria 

administração, que contrariam a Constituição Federal e os princípios que 

norteiam a sociedade brasileira e que possui natureza condenatória, não 

meramente declaratória. O autor popular não indicou nenhum fato concreto 

a ser anulado, mas apenas alegou que a Lei Municipal e a Portaria 

GAB-Semob estão viciadas por inconstitucionalidade, requerendo, assim, 

que sejam declaradas nulas, conforme consta expressamente no pedido 

de mérito, alias, não há nenhum outro pedido de mérito além da declaração 

de nulidade por afronta aos princípios fundamentais da livre iniciativa, 

dignidade da pessoa humana e princípio da anualidade. Entretanto, a ação 

popular não pode ser utilizada como mecanismo de controle abstrato da 

validade constitucional de leis ou quaisquer atos normativos abstratos, 

pois não é substituta da ação direta de inconstitucionalidade. Trata-se, 

conforme explanado pelo autor popular, de lei municipal onde há ofensa 

direta à Constituição Federal, de forma que, o pedido principal, é a 

declaração de inconstitucionalidade da referida norma. Não se trata, 

portanto, de causa de pedir, mas do próprio pedido. Desse modo, é 

possível vislumbrar que o controle de constitucionalidade, 

indubitavelmente, gerará efeitos que irão ultrapassar as partes do 

processo. Assim, há evidente equívoco do requerente, ao afirmar que se 

trata de controle difuso de constitucionalidade. O pedido do requerente, 

ainda que prejudicial, como coloca, no sentido de “declarar a 

inconstitucionalidade” dos dispositivos legais que elenca, fatalmente 

retirará a eficácia abstrata dessas leis e desses artigos da Lei, 

equivalendo ao resultado de uma ação direta de inconstitucionalidade. 

Denota-se, na verdade, que a pretensão do requerente é, sob o 

argumento de violação de preceitos constitucionais e abusos, defender 

interesses diretos dos prestadores de serviço particular de transporte 

individual de passageiros, que recentemente tiveram a atividade 

regulamentada. Não há, portanto, defesa de interesses da sociedade, mas 

dos motoristas autônomos. Dessa maneira, denota-se que o autor popular 

não escolheu o procedimento adequado ao seu pedido, faltando-lhe, por 

esse motivo, interesse processual – adequação, o que leva a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – PRELIMINARES DE PERDA 

DO OBJETO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDIÇÕES PROCEDIMENTAIS DA LEI Nº 

4.717/65 – PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DO MEIO AMBIENTE E 

DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA ATO ILEGAL E LESIVO – 

NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO COM NÍTIDO CARÁTER DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...). 3. Não demonstrada, 

pelos argumentos expendidos, pretensão destinada à proteção do 

patrimônio público, do meio ambiente e da moralidade administrativa contra 

ato ilegal e lesivo, condições da ação popular, nos termos do que prevê a 

Lei nº 4.717/1965 (regula a Ação Popular) e o art. 5º, LXXIII da 

Constituição Federal, correta a sentença que julga extinto o feito por 

inadequação da via eleita.” (ReeNec 89450/2017, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, TJ/MT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017). 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

POPULAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DE ATO 

ADMINISTRATIVO CONCRETO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESTINAÇÃO ADEQUADA A PRÉDIO 

CONSTRUÍDO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 5º, inc. LXXIII da 

Constituição Federal e art. 1º da Lei nº 4.717/65, a ação popular é a via 

processual adequada para desconstituir ou invalidar atos administrativos 

praticados com ilegalidade e lesivos ao patrimônio público, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico, artístico, 

paisagístico ou cultural. Na espécie, inexiste ato administrativo concreto 

que se pretenda invalidar ou desconstituir. Inicial contendo tão-somente 

pedido imediato de obrigação de fazer e pedido sucessivo de 

ressarcimento de danos ao erário. Inadequação da via processual eleita. 

Correto o indeferimento da inicial e extinção do feito, de plano, com fulcro 

no art. 485, inc. VI, do CPC/2015. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70077685691, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 30/08/2018). 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERVENÇÃO DA AGÊNCIA 

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. ILEGALIDADE E LESIVIDADE 

DO ATO IMPUGNADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I 

- De acordo com o art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal/88, "qualquer 

cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato 

lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 

judiciais e do ônus da sucumbência". II - No caso, considerando que não 

restou demonstrada a existência de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio 

público, a autorizar o manejo da presente ação popular, impõe-se a 

extinção do feito, sem resolução do mérito, por carência de ação. III - 

Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada.” (TRF-1 – Quinta Turma 

– Processo REO 94 GO 2010.35.00.000094-5 – Relator Desembargador 

Federal Souza Prudente, julgado em 09/05/2012). Desta forma, é manifesta 

a inadequação da ação popular como instrumento processual para 

controle abstrato de constitucionalidade. O interesse processual consiste 

na necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pretendida pelo 

requerente. A necessidade fundamenta-se na premissa de que a 

jurisdição tem de ser entendida como última forma de solução de conflito. 

Também compreende a adequação, a utilidade e a necessidade do 

provimento, de modo que o que se pretende alcançar deve ser pleiteado 

pela forma devida, sob pena de faltar ao requerente interesse de agir, em 

suas acepções utilidade/adequação. Luiz Rodrigues Wambier exemplifica 

o conceito acima descrito de forma muito clara, vejamos: “O interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, 

ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil 

sob o aspecto prático. Essa necessidade tanto pode decorrer de 

imposição legal (separação judicial) quanto da negativa do réu em cumprir 

espontaneamente determinada obrigação ou permitir o alcance de 

determinado resultado (devedor que não paga o débito no vencimento).” 

(Wambier, Luiz Rodrigues, Curso Avançado de Processo Civil, São Paulo, 

Editora RT, pag. 141) Diante do exposto, com fundamento no art. 330, 

inciso III, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, incisos I e 

VI, do Código de Processo Civil. Não restou configurada litigância de má-fé 

e não cabe condenação de custas processuais e ônus de sucumbência 

(art. 5º, LXXIII, CF/88). Sentença sujeita a reexame necessário, na forma 

do art. 19, da Lei n.º 4.717/65. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1014006-59.2018.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida 

Cristiane Maria Mesquita Paes de Barros, alegando a existência de erro 

material na sentença proferida no ID (28203809), que acolheu 
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parcialmente os pedidos iniciais e declarou a nulidade absoluta do Título 

Definitivo nº. 00153-5TD, expedido pelo INTERMAT.(ID. 28944580). Afirma 

a embargante que somente neste ano tomou conhecimento que a matrícula 

nº. 6795 foi cancelada no processo judicial nº. 21328-26.2013.811.0041, 

código nº. 814875, que tramitou perante o juízo da 2ª. Vara Especializada 

da Fazenda Pública. Afirma que, no caso, o cancelamento da matrícula se 

sustenta no artigo nº. 233, II, da Lei dos Registros Públicos, e o 

cancelamento somente ocorreu por haver duplicidade de matrículas de um 

mesmo imóvel. Aduz que há contradição na sentença, uma vez que o título 

anteriormente anulado pelo juízo da 2ª. Vara Especializada da Fazenda 

Pública, não poderia ser novamente anulado por este juízo. Requer o 

reconhecimento dos embargos declaratórios. É o relatório. Decido. Os 

embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento 

da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o 

julgado das omissões, contradições ou obscuridades, não traduzindo o 

instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem 

para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as 

matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota a 

sua destinação e o seu alcance. Os embargos de declaração constitui 

instrumento processual disponível ao jurisdicionado, que deve ser 

manejado tão somente quando se verificar a existência de contradição, 

obscuridade ou omissão no ato judicial, ou ainda para correção de erro 

material, conforme previsão constante no artigo 1.022, do CPC. É 

necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses 

vícios, sob pena de insucesso da medida. Cássio Scarpinella Bueno 

(BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual 

Civil, 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais. Sucedâneos 

recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais. São Paulo: 

Saraiva, 2008, p. 196), explica sobre os embargos de declaração, 

vejamos: “ Os embargos de declaração são o recurso cabível de qualquer 

decisão jurisdicional que mostre obscura, contraditória ou que tiver omitido 

questão sobre a qual seu prolator deveria ter se pronunciado.” Analisando 

o pedido da embargante, verifica-se que se trata, na verdade, de noticia 

de fato novo, que somente veio aos autos após a prolação da sentença. 

Entretanto, o fato noticiado em momento algum foi objeto da lide. Ao 

proferir a sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para tão 

somente declarar a nulidade absoluta do Título Definitivo n º. 01153-5TD, 

expedido pelo Intermat, em favor da embargante, ou seja, em momento 

nenhum este Juízo analisou ou determinou qualquer providencia em 

relação a matrícula imobiliaria trazida aos autos somente neste momento. 

Frise-se que a embargante sequer juntou o inteiro teor da matrícula, 

impossibilitando que seja analisada a existência de liame entre esta e o 

título anulado nesta ação. Assim, não há que se falar em erro no 

julgamento ou conclusão equivocada a partir de documento que não 

existia nos autos. Trago à colação, o ensinamento de Flávio Cheim Jorge 

(Teoria dos Recursos Cíveis, 7. ed. São Paulo : Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 396), acerca do recurso de Embargos de Declaração: “ 

(...) é indiscutível que apresentam uma série de características próprias: 

são de fundamentação vinculada, ou seja, seu cabimento fica adstrito à 

alegação específica de errores in procedendo: omissão, obscuridade, 

contradição e erro material; não possuem como todos os demais recursos 

a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, 

esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a 

decisão recorrida.” Na verdade, a embargante pretende instaurar nova 

discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, a partir de juntada 

aos autos de documento novo, visando obter modificação na decisão, o 

que é incabível em sede de embargos declaratórios. Neste sentido, cito 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 

HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. 

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm 

ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no 

julgado. 2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de 

embargos declaratórios. 3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é 

indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de 

mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n. 12.016/2009, o 

que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do 

CPC/2015. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de 

excluir a condenação de honorários advocatícios.” (EDcl no AgInt no 

AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA SUCESSÃO EMPRESARIAL. 

MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. 

ANÁLISE DO MÉRITO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA A SER 

OBSERVADA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, 

OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1022 DO NCPC. Não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não há 

que se acolherem os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do 

NCPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria já 

decidida pelo colegiado, nem à modificação da decisão. 

PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1025 DO NCPC. Para que reste 

prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os 

dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que 

o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que 

conduzem à solução da lide.” EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70070022249, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira 

Cezar, Julgado em 14/07/2016) (Grifou-se). A conduta da embargante 

atenta contra a rápida solução do conflito, conforme dispõe o artigo 4º, do 

CPC, “ As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 

integral do mérito, incluída a atividade satisfativa,” e contra o dever de boa 

fé, esculpido no artigo 5º, do CPC: “ Aquele que de qualquer forma 

participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.” 

Consigno que o dever jurídico de se observar a boa-fé processual não é 

novo e à luz da Constituição da República Federativa do Brasil, deflui dos 

fundamentos da justiça e solidariedade (artigo 3º, inciso I) e da dignidade 

da pessoa humana (artigo 1º, inciso III). Chama-se a atenção a literatura 

jurídica: “Há quem veja no inciso I do art. 3º da Constituição brasileira o 

fundamento constitucional da proteção da boa-fé objetiva.” (VINCENZI, 

Brunela Vieira de. A boa-fé no processo civil. São Paulo: Atlas, 2003, p. 

163) Portanto, os embargos de declaração não têm qualquer fundamento 

apto de existência, tendo sido ajuizado para rediscussão da matéria 

analisada, o que revela a incoerência jurídica da pretensão e o 

preenchimento da hipótese trazida pelo art. 1.026, § 2º, do CPC: “Quando 

manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o 

tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao 

embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado 

da causa.” Assim, impõe-se aplicar o disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC. 

Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 

1.022, do Código de Processo Civil a serem sanados, conheço dos 

embargos para julgá-los improcedentes, permanecendo a sentença 

embargada como foi publicada. Reconhecido o caráter protelatório dos 

embargos de declaração, aplico ao embargante Cristiane Maria Mesquita 

Paes de Barros, à multa correspondente a 1% (um por cento) do valor 

atualizado da causa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1006740-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DOMINGOS (REU)

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1006740-50.2020.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Despejo ajuizada por Maria da Conceição 

Silva em desfavor de Lucilene Domingos. Analisando os autos, verifico 

que a presente ação foi distribuída equivocadamente para este Juízo, 

inclusive, a própria petição inicial está endereçada para a Vara Cível de 

Feitos Gerais desta Comarca de Cuiabá. A Resolução TJ-MT/TP n.º 

03/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, estabelece, em 

seus arts. 26 e 40, que a distribuição da petição inicial e o correto 

cadastramento do feito são de responsabilidade daquele que tem 

capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura da ação é 

obrigatória a identificação da classe processual, o preenchimento dos 

dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro dos 

assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º Previamente ao 
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cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se certificar da 

inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a evitar a 

multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A distribuição da petição inicial 

no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha capacidade 

postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou 

da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, 

mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para 

guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando qualquer item do 

cadastro do processo é preenchido de forma equivocada, os autos são 

encaminhados pelo sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi 

indicado no endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, 

não caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, 

pois decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não 

se pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 

relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 

processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes deparamos com 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 

sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 

conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto válido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado ao requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. A restituição 

do valor recolhido nesta ação extinta deve ser solicitada perante a 

diretoria do foro, que detém competencia para conhecer e decidir as 

questões administrativas do foro. Transitada em julgado, arquive-se, com 

as baixas e anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1006707-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

JURANDIR DE BARROS VIEGAS OAB - 207.736.171-91 

(REPRESENTANTE)

SILVIA GUEDES VIEGAS OAB - 570.226.661-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (LITISCONSORTE)

JAILTON DO CARMO AQUINO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1006707-60.2020.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela 

Antecipada Ordinária para Reconhecimento de Atividade Especial e 

Concessão de Aposentadoria Especial, ajuizada por Jurandir de Barros 

Viegas e Silvia Guedes Viegas em desfavor de EB Comércio de 

Eletrodomésticos Ltda. Analisando os autos, verifico que a presente ação 

foi distribuída equivocadamente para este Juízo, inclusive, a própria 

petição inicial está endereçada para a Vara Cível de Feitos Gerais desta 

Comarca de Cuiabá. A Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta 

o Processo Judicial Eletrônico, estabelece, em seus arts. 26 e 40, que a 

distribuição da petição inicial e o correto cadastramento do feito são de 

responsabilidade daquele que tem capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 

26. Na propositura da ação é obrigatória a identificação da classe 

processual, o preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo 

Sistema PJe, bem como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos 

com observância das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, 

conforme Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de 

Justiça. § 1º Previamente ao cadastro dos polos ativo e passivo, o 

advogado deverá se certificar da inexistência de cadastro da parte no 

sistema, de modo a evitar a multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A 

distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Invariavelmente, quando qualquer item do cadastro do processo é 

preenchido de forma equivocada, os autos são encaminhados pelo 

sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi indicado no 

endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, não 

caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, pois 

decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não 

se pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 

relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 

processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes deparamos com 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 

sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 

conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto válido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado ao requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito
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