
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

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

     Matéria Judiciária - Plenário 01

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

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

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

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente.

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

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

                        Plenário 01
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024667-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: COMPLEXX TECNOLOGIA 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: R$ 92,04 

(noventa e dois reais 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, 18 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1031541-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLON HONORIO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO RIOS SANTOS OAB - MT22305/O (ADVOGADO(A))

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: DISMAFE DISTRIBUIDORA DE 

MAQUINAS E FERRAMENTAS S/Anos 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$ 92,04 (noventa e dois reais 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, 18 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1030505-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REPRESENTADO: DISMAFE DISTRIBUIDORA 

DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/Anos 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$ 46,02 (quarenta e seis reais e dois 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, 18 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1012987-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRORINHA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA OAB - MT8150-O (ADVOGADO(A))

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT9896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 3 de 221



(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

F INALIDADE:  INTIMAÇÃO DO:  REQUERIDO:  LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, ACQUAVIX 

AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA, nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

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

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

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

processuais a pagar: R$ 92,04 (noventa e dois reais 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, 18 de fevereiro de 2020.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1036479-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Ante a alegação do administrador judicial de que o pedido inicial não 

merece acolhimento, e, considerando o disposto no artigo 10, do Novo 

Código de Processo Civil, segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau 

algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se 

tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 

matéria sobre a qual deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias úteis. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019590-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-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))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-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 recuperanda e o(a) 

administrador(a) judicial para se pronunciarem no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. César Adriane Leôncio 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041816-72.2019.8.11.0041

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:

DENIZE APARECIDA DA SILVA COLLA FRIGERI (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, 18 de fevereiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1060066-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANDRE DOS SANTOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings (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, 18 

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

Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1061133-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HWANDERSON LUIZ DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 
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(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings (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, 18 

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

Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000324-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-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))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-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 o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 

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

Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1047520-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (REQUERIDO)

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (REQUERIDO)

 

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 autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos memória do cálculo, bem 

assim certidão de crédito, atualizados até a data da decretação da 

falência. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Cesar Adriane Leôncio Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022461-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GESIANE MOREIRA BARBOSA (IMPUGNADO)

 

Visto. Intime-se a recuperanda para que manifeste sobre a juntada do 

"Aviso de Recebimento" de id 23979872. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008339-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEIXOTO BARBOSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I- Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias 

úteis, promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC – art. 485, §1º). II- Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos para extinção. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011583-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - MT30650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Ante a juntada de novos documentos pelo banco impugnante, 

renove-se vista a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024609-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE FATIMA PELISSARI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS MOREIRA MACIEL OAB - MT0015392A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
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Visto. Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias, proceder à 

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes ao advogado para atuar junto ao presente 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1034641-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

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:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO PORTO LAUAND OAB - SP126258 (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA OAB - SP130609 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (TERCEIRO INTERESSADO)

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

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico que os embargos de declaração 

opostos pela parte interessada BANCO BRADESCO S.A. (id 28152655) 

são tempestivos. Assim, tendo em vista os efeitos infringentes dos 

referidos aclaratórios, intimo a recuperanda para apresentar 

contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 

2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1050653-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON ROMAO DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (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)

 

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 as alegações da requerida e parecer do 

administrador judicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro 

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

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1040640-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS OLIVEIRA ROCHA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Carla Helena Grings OAB - MT8361-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, 18 

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

Cível

Sentença

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1017902-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENINE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Lenine de Matos ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto à recuperação judicial de Lumen Constutora e 

Incorporadora e Outras, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

25.596,60, no quadro geral de credores (id 18436620). O administrador 

judicial manifesta pela habilitação do valor de R$ 25.596,60 (id 17956221). 

A recuperanda manifesta pela habilitação do crédito do autor sem a 

incidência da multa do artigo 467 da CLT (id 18674963). Parecer do 
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Ministério Público pela não intervenção no feito (id 24109070). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 25.596,60, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000487-10.2017.5.23.0001. Em que pese à 

recuperanda alegue a não incidência da multa do art. 467, da CLT, vale 

frisar que a empresa em recuperação judicial não está desonerada do 

pagamento das verbas trabalhistas, em razão do seu caráter alimentar, 

bem como pelo fato de que a empresa continua gerando crédito por estar 

em pleno funcionamento, devendo o valor da referida multa integrar o 

crédito trabalhista. Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de 

Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que o administrador 

judicial proceda à inclusão do crédito de Lenine de Matos, no quadro de 

credores da recuperanda, no valor de R$ 25.596,60, classificado como 

trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Fixo os honorários 

sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Após, cumprida, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023101-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Gerson Jose dos Santos ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de Lumen Consultoria, 

Construções e Comércio Ltda, com sua consequente inclusão do valor de 

R$ 28.219,85, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários. O Administrador Judicial e a 

recuperanda pugnam pela inclusão do crédito do habilitante, porém no 

valor de R$ 28.217,84 (id 17955573 e 19176571). Parecer do Ministério 

Público pela não intervenção no feito (id 24096812). É o relatório. Decido. 

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 28.217,84, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000121-50.2017.5.23.0007. Em que 

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

de R$ 28.219,85, verifico que o mesmo não foi devidamente atualizado 

conforme estabelece a Lei de regência, de modo que o montante a ser 

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

28.217,84, tendo em vista que a atualização foi efetivada até a data do 

pedido de recuperação judicial. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

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

que o administrador judicial proceda à INCLUSÃO do crédito de Gerson 

Jose dos Santos, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 

28.217,84, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não haver litigiosidade. 

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

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

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1018714-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ARAÚJO ROCHA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ARAÚJO ROCHA OAB - MT11742/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação de Crédito apresentada por Fernanda 

Araújo Rocha em face de Lumen Consultoria, Construções e Comércio 

Ltda. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com a Lei n.º 

11.101/2005, a verificação dos créditos ocorrerá em duas fases distintas, 

como será delineado a seguir. Num primeiro momento, na denominada fase 

administrativa (art. 7, § 1º), as habilitações e divergências ao rol de 

credores apresentado pelo devedor, serão dirigidas ao Administrador 

Judicial que, com base nas informações e documentos colhidos, fará 

publicar edital contendo outra relação de credores (LRE - art. 7º, § 2º). 

Contra esta última relação de credores, publicada pelo Administrador 

Judicial é que se inicia a fase judicial onde o credor poderá, no prazo de 

10 (dez) dias, contados da publicação da relação a que se refere o art. 

7º, § 2º, apresentar impugnação, que versará sobre a ausência, 

legitimidade, importância ou classificação de qualquer crédito (LRE – art. 

8º), e esta sim será apresentada ao juiz e processada nos termos dos 

artigos 13 a 15 da Lei de Regência. Nesse sentido, Manoel Justino Bezerra 

Filho observa que se trata de um ponto importante na marcha processual, 

pois “há acionamento da jurisdição, pois até então, os atos todos são 

praticados ante o administrador” (Nova Lei de Recuperação de Empresas 

e Falências comentada, 6. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, 

com. ao art. 8º, n. 1, p. 68). Ressalte-se que somente as habilitações de 

créditos apresentadas fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, deverão 

ser processadas como retardatárias e analisadas judicialmente, não se 

podendo desconsiderar o prazo peremptório estabelecido pela lei para a 

interposição da impugnação ao crédito (LRE – art. 8º). Cabe frisar que o 

artigo 10 da Lei 11.101/2005, possui conteúdo limitado e por tal motivo 

deve ser interpretado restritivamente, ou seja, somente as habilitações de 

crédito podem ser recebidas como retardatárias, não havendo o que se 

falar quanto às impugnações intempestivas. Assim, se as impugnações 

não forem apresentadas no prazo estabelecido na Lei de regência, 

ocasiona ao credor o fenômeno da preclusão. No mesmo sentido, a 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INSURGÊNCIA APRESENTADA APÓS O 

TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 8º DA LEI Nº 

11.101/2005. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL PARA HIPÓTESE DE IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. 

EXTINÇÃO DO INCIDENTE DE OFÍCIO. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto contra a decisão de improcedência do incidente de impugnação 

de crédito. Considerando que o incidente de impugnação de crédito foi 

ajuizado após o decurso do prazo previsto no artigo 8º da Lei nº 

11.101/2005, a insurgência mostra-se intempestiva, autorizando a sua 

extinção, de ofício, sem resolução de mérito. Não se admite impugnação 

retardatária em face da inexistência de previsão legal, não se mostrando 

possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, que 

autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito (...). (Agravo 

de Instrumento Nº 70074502709, Sexta Câmara Cível, Tribunal de... Justiça 

do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 

28/09/2017) (negritei). Assim, considerando que o Edital contendo a 

Relação de Credores do Administrador Judicial, foi publicado no Diário 

Oficial em 26 de Julho de 2018; e tendo em vista que a presente 

impugnação foi protocolada somente em 02 de Maio de 2019, ou seja, fora 

do prazo previsto no art. 8º, da Lei 11.101/05, que expirou em 06 de 

Agosto de 2018, deve o incidente ser tido por intempestivo. Desse modo, 

não há como admitir a impugnação retardatária, não havendo previsão 

legal para o processamento do presente pedido tal como pretende o 

impugnante. Ante o exposto, declaro extinto o processo sem resolução do 
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mérito, nos termos do inciso IV, do artigo 485, do código de Processo Civil. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não ter havido litigiosidade. 

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

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016820-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPORTE EMPRESARIAL LTDA - EPP (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO PAULO FORTUNATO OAB - 570.173.521-49 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação de Crédito apresentada pela Escavasul 

Construções e Engenharia Ltda e Outra em face da lista de credores 

apresentada pelo Administrador Judicial em relação ao crédito de Suporte 

Empresarial Ltda Epp. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com a 

Lei n.º 11.101/2005, a verificação dos créditos ocorrerá em duas fases 

distintas, como será delineado a seguir. Num primeiro momento, na 

denominada fase administrativa (art. 7, § 1º), as habilitações e 

divergências ao rol de credores apresentado pelo devedor, serão dirigidas 

ao Administrador Judicial que, com base nas informações e documentos 

colhidos, fará publicar edital contendo outra relação de credores (LRE - 

art. 7º, § 2º). Contra esta última relação de credores, publicada pelo 

Administrador Judicial é que se inicia a fase judicial onde o credor poderá, 

no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação da relação a que se 

refere o art. 7º, § 2º, apresentar impugnação, que versará sobre a 

ausência, legitimidade, importância ou classificação de qualquer crédito 

(LRE – art. 8º), e esta sim será apresentada ao juiz e processada nos 

termos dos artigos 13 a 15 da Lei de Regência. Nesse sentido, Manoel 

Justino Bezerra Filho observa que se trata de um ponto importante na 

marcha processual, pois “há acionamento da jurisdição, pois até então, os 

atos todos são praticados ante o administrador” (Nova Lei de 

Recuperação de Empresas e Falências comentada, 6. ed., São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009, com. ao art. 8º, n. 1, p. 68). Ressalte-se que 

somente as habilitações de créditos apresentadas fora do prazo legal de 

15 (quinze) dias, deverão ser processadas como retardatárias e 

analisadas judicialmente, não se podendo desconsiderar o prazo 

peremptório estabelecido pela lei para a interposição da impugnação ao 

crédito (LRE – art. 8º). Cabe frisar que o artigo 10 da Lei 11.101/2005, 

possui conteúdo limitado e por tal motivo deve ser interpretado 

restritivamente, ou seja, somente as habilitações de crédito podem ser 

recebidas como retardatárias, não havendo o que se falar quanto às 

impugnações intempestivas. Assim, se as impugnações não forem 

apresentadas no prazo estabelecido na Lei de regência, ocasiona ao 

credor o fenômeno da preclusão. No caso em análise, a parte impugnante 

não impugnou o crédito arrolado na recuperação judicial no momento 

oportuno, mas ao contrário, o fez a destempo, tendo deixado precluir o 

seu direito. No mesmo sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 

INSURGÊNCIA APRESENTADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO 

PREVISTO NO ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.101/2005. INTEMPESTIVIDADE 

VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA HIPÓTESE DE 

IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE DE OFÍCIO. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de 

improcedência do incidente de impugnação de crédito. Considerando que o 

incidente de impugnação de crédito foi ajuizado após o decurso do prazo 

previsto no artigo 8º da Lei nº 11.101/2005, a insurgência mostra-se 

intempestiva, autorizando a sua extinção, de ofício, sem resolução de 

mérito. Não se admite impugnação retardatária em face da inexistência de 

previsão legal, não se mostrando possível a interpretação extensiva do 

art. 10 da Lei nº 11.101/2005, que autoriza o ajuizamento de habilitação 

retardatária de crédito (...). (Agravo de Instrumento Nº 70074502709, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do RS, Relator: Sylvio José 

Costa da Silva Tavares, Julgado em 28/09/2017) (negritei). Assim, 

considerando que o Edital contendo a Relação de Credores do 

Administrador Judicial, foi publicado no Diário Oficial em 29 de Maio de 

2018; e tendo em vista que a presente impugnação foi protocolada 

somente em 16 de Junho de 2018, ou seja, fora do prazo previsto no art. 

8º, da Lei 11.101/05, que expirou em 12 de Junho de 2018, deve o 

incidente ser tido por intempestivo. Desse modo, não há como admitir a 

impugnação retardatária, não havendo previsão legal para o 

processamento do presente pedido tal como pretende o impugnante. Ante 

o exposto, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do inciso IV, do artigo 485, do código de Processo Civil. Custas 

pelo impugnante, se houver. Deixo de arbitrar honorários advocatícios. 

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

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023985-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ASSIS ALMEIDA OAB - MT17608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação a Lista de Credores apresentada por 

Antonio Benedito da Silva em face de Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com a Lei n.º 

11.101/2005, a verificação dos créditos ocorrerá em duas fases distintas, 

como será delineado a seguir. Num primeiro momento, na denominada fase 

administrativa (art. 7, § 1º), as habilitações e divergências ao rol de 

credores apresentado pelo devedor, serão dirigidas ao Administrador 

Judicial que, com base nas informações e documentos colhidos, fará 

publicar edital contendo outra relação de credores (LRE - art. 7º, § 2º). 

Contra esta última relação de credores, publicada pelo Administrador 

Judicial é que se inicia a fase judicial onde o credor poderá, no prazo de 

10 (dez) dias, contados da publicação da relação a que se refere o art. 

7º, § 2º, apresentar impugnação, que versará sobre a ausência, 

legitimidade, importância ou classificação de qualquer crédito (LRE – art. 

8º), e esta sim será apresentada ao juiz e processada nos termos dos 

artigos 13 a 15 da Lei de Regência. Nesse sentido, Manoel Justino Bezerra 

Filho observa que se trata de um ponto importante na marcha processual, 

pois “há acionamento da jurisdição, pois até então, os atos todos são 

praticados ante o administrador” (Nova Lei de Recuperação de Empresas 

e Falências comentada, 6. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, 

com. ao art. 8º, n. 1, p. 68). Ressalte-se que somente as habilitações de 

créditos apresentadas fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, deverão 

ser processadas como retardatárias e analisadas judicialmente, não se 

podendo desconsiderar o prazo peremptório estabelecido pela lei para a 

interposição da impugnação ao crédito (LRE – art. 8º). Cabe frisar que o 

artigo 10 da Lei 11.101/2005, possui conteúdo limitado e por tal motivo 

deve ser interpretado restritivamente, ou seja, somente as habilitações de 

crédito podem ser recebidas como retardatárias, não havendo o que se 

falar quanto às impugnações intempestivas. Assim, se as impugnações 

não forem apresentadas no prazo estabelecido na Lei de regência, 

ocasiona ao credor o fenômeno da preclusão. No mesmo sentido, a 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 8 de 221



IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INSURGÊNCIA APRESENTADA APÓS O 

TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 8º DA LEI Nº 

11.101/2005. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL PARA HIPÓTESE DE IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. 

EXTINÇÃO DO INCIDENTE DE OFÍCIO. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto contra a decisão de improcedência do incidente de impugnação 

de crédito. Considerando que o incidente de impugnação de crédito foi 

ajuizado após o decurso do prazo previsto no artigo 8º da Lei nº 

11.101/2005, a insurgência mostra-se intempestiva, autorizando a sua 

extinção, de ofício, sem resolução de mérito. Não se admite impugnação 

retardatária em face da inexistência de previsão legal, não se mostrando 

possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, que 

autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito (...). (Agravo 

de Instrumento Nº 70074502709, Sexta Câmara Cível, Tribunal de... Justiça 

do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 

28/09/2017) (negritei). Assim, considerando que o Edital contendo a 

Relação de Credores do Administrador Judicial, foi publicado no Diário 

Oficial em 26 de Julho de 2018; e tendo em vista que a presente 

impugnação foi protocolada somente em 05 de Junho de 2019, ou seja, 

fora do prazo previsto no art. 8º, da Lei 11.101/05, que expirou em 06 de 

Agosto de 2018, deve o incidente ser tido por intempestivo. Desse modo, 

não há como admitir a impugnação retardatária, não havendo previsão 

legal para o processamento do presente pedido tal como pretende o 

impugnante. Ante o exposto, declaro extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do inciso IV, do artigo 485, do código de Processo Civil. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não ter havido litigiosidade. 

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

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002199-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação à Relação de Credores apresentada pela 

Conenge Construção Civil Ltda em face da lista de credores apresentada 

pelo Administrador Judicial em relação ao crédito de Banco do Brasil S/A. 

É a síntese do necessário. Decido. De acordo com a Lei n.º 11.101/2005, a 

verificação dos créditos ocorrerá em duas fases distintas, como será 

delineado a seguir. Num primeiro momento, na denominada fase 

administrativa (art. 7, § 1º), as habilitações e divergências ao rol de 

credores apresentado pelo devedor, serão dirigidas ao Administrador 

Judicial que, com base nas informações e documentos colhidos, fará 

publicar edital contendo outra relação de credores (LRE - art. 7º, § 2º). 

Contra esta última relação de credores, publicada pelo Administrador 

Judicial é que se inicia a fase judicial onde o credor poderá, no prazo de 

10 (dez) dias, contados da publicação da relação a que se refere o art. 

7º, § 2º, apresentar impugnação, que versará sobre a ausência, 

legitimidade, importância ou classificação de qualquer crédito (LRE – art. 

8º), e esta sim será apresentada ao juiz e processada nos termos dos 

artigos 13 a 15 da Lei de Regência. Nesse sentido, Manoel Justino Bezerra 

Filho observa que se trata de um ponto importante na marcha processual, 

pois “há acionamento da jurisdição, pois até então, os atos todos são 

praticados ante o administrador” (Nova Lei de Recuperação de Empresas 

e Falências comentada, 6. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, 

com. ao art. 8º, n. 1, p. 68). Ressalte-se que somente as habilitações de 

créditos apresentadas fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, deverão 

ser processadas como retardatárias e analisadas judicialmente, não se 

podendo desconsiderar o prazo peremptório estabelecido pela lei para a 

interposição da impugnação ao crédito (LRE – art. 8º). Cabe frisar que o 

artigo 10 da Lei 11.101/2005, possui conteúdo limitado e por tal motivo 

deve ser interpretado restritivamente, ou seja, somente as habilitações de 

crédito podem ser recebidas como retardatárias, não havendo o que se 

falar quanto às impugnações intempestivas. Assim, se as impugnações 

não forem apresentadas no prazo estabelecido na Lei de regência, 

ocasiona ao credor o fenômeno da preclusão. No caso em análise, a parte 

impugnante não impugnou o crédito arrolado na recuperação judicial no 

momento oportuno, mas ao contrário, o fez a destempo, tendo deixado 

precluir o seu direito. No mesmo sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 

INSURGÊNCIA APRESENTADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO 

PREVISTO NO ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.101/2005. INTEMPESTIVIDADE 

VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA HIPÓTESE DE 

IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE DE OFÍCIO. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de 

improcedência do incidente de impugnação de crédito. Considerando que o 

incidente de impugnação de crédito foi ajuizado após o decurso do prazo 

previsto no artigo 8º da Lei nº 11.101/2005, a insurgência mostra-se 

intempestiva, autorizando a sua extinção, de ofício, sem resolução de 

mérito. Não se admite impugnação retardatária em face da inexistência de 

previsão legal, não se mostrando possível a interpretação extensiva do 

art. 10 da Lei nº 11.101/2005, que autoriza o ajuizamento de habilitação 

retardatária de crédito (...). (Agravo de Instrumento Nº 70074502709, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do RS, Relator: Sylvio José 

Costa da Silva Tavares, Julgado em 28/09/2017) (negritei). Assim, 

considerando que o Edital contendo a Relação de Credores do 

Administrador Judicial, foi publicado no Diário Oficial em 18 de Dezembro 

de 2018; e tendo em vista que a presente impugnação foi protocolada 

somente em 19 de Janeiro de 2019, ou seja, fora do prazo previsto no art. 

8º, da Lei 11.101/05, que expirou em 28 de Dezembro de 2018, deve o 

incidente ser tido por intempestivo. Desse modo, não há como admitir a 

impugnação retardatária, não havendo previsão legal para o 

processamento do presente pedido tal como pretende o impugnante. Ante 

o exposto, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do inciso IV, do artigo 485, do código de Processo Civil. Custas 

pelo impugnante, se houver. Deixo de arbitrar honorários advocatícios. 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003521-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORMANDIR SILVA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO FRANCISCO COSTA LEITE (REU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003521-29.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ORMANDIR SILVA BORGES REU: 

FABRICIO FRANCISCO COSTA LEITE Vistos etc. Não obstante o arrazoado 

exposto pela parte autora, entendo necessária à realização de audiência 

para justificação do alegado, nos termos do art. 562 do CPC/2015, com o 

fito de melhor esclarecer sobre a sua posse e quando se deu a 

ocorrência de eventual esbulho no imóvel em litígio. Destarte, DESIGNO 

audiência de justificação para o dia 19/03/2020, às 14:00h. NOTIFIQUE-SE 

a ré para comparecer à audiência de justificação na data designada, 

esclarecendo que poderá intervir, desde que o faça por intermédio de 

advogado, ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a 

partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 

564, parágrafo único, CPC). Intime-se a parte autora, que deverá se fazer 

presente através de seu representante legal, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente o seu rol de testemunhas para a oitiva 

na audiência de justificação, que deverão ser intimadas para 

comparecimento ao ato solene nos moldes do art. 455 CPC. Em tempo, 
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consigno que os autos sob o nº 1004523-34.2020.8.11.0041 foram 

extintos por litispendência. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 

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: 1000231-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DOS SANTOS FELIX (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000231-06.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MANOEL VIEIRA DOS SANTOS 

REU: GABRIEL DOS SANTOS FELIX Vistos etc. Os autos vieram-me 

conclusos após emenda à inicial colacionada ao id. n. 28752312. Ocorre 

que, ao analisar a referida manifestação, verifico que foi subscrita por 

advogado suspenso do exercício da advocacia, consoante tabela da 

OAB/MT no link file:///C:/Users/42034/Downloads/PDF46187.pdf. Destarte, 

considerando a suspensão do advogado João Fernandes de Souza 

OAB/MT 5.721/O desde 23/01/2020, DETERMINO o desentranhamento da 

petição do id. n. 28752312, eis se trata de ato nulo, bem como a expedição 

de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Mato Grosso 

informando o ocorrido. Instrua o expediente com as cópias da petição, do 

ofício nº 02/20-GP/TED e da tabela extraída da consulta realizada junto ao 

link file:///C:/Users/42034/Downloads/PDF46187.pdf. Em tempo, 

DETERMINO a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido o termo, CERTIFIQUE-SE e conclusos. Cuiabá, data registrada no 

sistema (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061641-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA PELEGRIM UNGARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA OAB - MT15284-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME (REU)

ALEXANDRE MENNA BARRETO POMPEO DE BARROS (REU)

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA (REU)

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1061641-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANGELICA PELEGRIM UNGARI 

REU: EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME, ALEXANDRE 

MENNA BARRETO POMPEO DE BARROS, SEGUNDO SERVICO NOTARIAL 

REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA, VANGUARD HOME 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Dê-se cumprimento 

ao r. decisum proferido pelo Juízo ad quem encartado ao id. n. 29102102, 

remetendo-se os autos à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário desta 

Comarca para resolução das medidas urgentes. Intime-se. Às 

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

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024188-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH APARECIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE HENRIQUE LIMA GOMES (REU)

RICARDO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024188-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ELISABETH APARECIDA 

FERREIRA REU: RICARDO DA SILVA, DIONE HENRIQUE LIMA GOMES 

Vistos etc. Os autos vieram-me conclusos em razão do pedido de 

informações no bojo do Agravo de Inst rumento n . 

1000662-66.2020.8.11.0000, interposto em face da decisão que indeferiu 

a liminar (id. n. 26575393). É o necessário. Decido. MANTENHO a decisão 

do id. n. 26575393, por seus próprios fundamentos e tal como lançada. Em 

tempo, INDEFIRO o pedido formulado no id. n. 28740366, vez que a citação 

e intimação dos réus acerca do indeferimento liminar deve ser procedido 

pessoalmente, salvo se representados por patrono que possua poderes 

especiais para tanto. Destarte, CUMPRA-SE o decisum proferido no id. n. 

26575393. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1051540-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LIZES CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN BULHÕES DE LIMA (REU)

AMANDA BULHOES DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. 1. Mantenho os 

autos conclusos para analise do pedido de liminar. 2. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1045504-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA SABINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA (REU)

MIG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME (DENUNCIAÇÃO À 

LIDE)

KATIA BOAVENTURA FERREIRA MARQUES (REU)

CONDOMNIO EDIFICIO RIVIERA DE FRANCE (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

MAURICIO MARQUES JUNIOR (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: 

1045504-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JULIANO PEREIRA SABINO DA 

SILVA REU: MAURICIO MARQUES JUNIOR, KATIA BOAVENTURA 

FERREIRA MARQUES, RAFAEL WILLIAN BATISTA DENUNCIAÇÃO À LIDE: 

CONDOMNIO EDIFICIO RIVIERA DE FRANCE, MIG CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA EIRELI - ME Vistos etc. Tendo em conta a manifestação 

contida no id. n. 29009912, passo a seguinte análise: 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 
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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”. Isto posto, diante do 

expresso pedido de desistência da parte autora quanto aos réus 

MAURICIO MARQUES JUNIOR e KÁTIA BOAVENTURA FERREIRA 

MARQUES, bem como da ausência de contestação, nos termos do art. 

200, p.ú, 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 quanto aos réus MAURICIO MARQUES JUNIOR e KÁTIA 

BOAVENTURA FERREIRA MARQUES, mas com o regular e devido 

prosseguimento em desfavor dos demandados RAFAEL WILLIAN 

BATISTA, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DE FRANCE e 

CONSTRUTORA MIG LTDA., representada por seus sócios FERNANDO 

DEL BIANCO MACEDO e DANIELLY GRISLAYNE HEBERT MENESES. À 

Serventia, DETERMINO seja procedida as devidas alterações junto ao PJE. 

Deixo de condenar em custas e honorários. INTIMO as partes, via DJE, 

desta decisão. Ademais, ressalto que para a análise do pedido de liminar 

pende a necessidade da realização de audiência de justificação, pelo que 

REDESIGNO a audiência de justificação para o dia 26/03/2020, às 16:00 h. 

Destarte, INTIME-SE pessoalmente à parte autora. Consigno que a 

testemunha será de responsabilidade do requerente, conforme reportado 

ao id. n. 28485442. Ademais, NOTIFIQUE-SE os réus, através de OFICIAL 

DE JUSTIÇA, para comparecerem ao ato que ora designo. Vale ressaltar 

que as partes podem ser representadas durante o ato por seus 

respectivos patronos, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir, consoante interpretação extensiva do art. 334, 

§10, do CPC. Intimem-se às partes. Às providências. (assinado 

digitalmente) Carlos Roberto Barros de Campos Juiz de Direito [1] Didier Jr., 

Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual 

civil, parte geral e processo de conhecimento / Fredie Didier Jr. – 20. ed. – 

Salvador: ed. JusPodivm, 2018.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034165-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO FELIPE DA SILVA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARD HOME CUIABA INCORPORACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca do 

cumprimento da decisão proferida nos autos nos termos do despacho de 

Id. 28829922, bem como, no mesmo prazo, manifestar acerca da Petição 

juntada aos autos pela Parte Requerida - Id. 29317901 -, postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1037036-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PIRES RAMOS (AUTOR(A))

WALQUIRIA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME SANTOS DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. – 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030800-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ELISA DE ALMEIDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DE ALMEIDA RONDON GUEDES OAB - MT0020998A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053951-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LINO DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1053951-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANA LINO DO AMARAL REU: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. De 

início, verifico que não há pedido de tutela de urgência. CITE-SE e intime-se 

a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

29/06/2020, às 12h30min – sala 2, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento 

no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida esse encargo. DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013042-66.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON BATISTA PAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017619-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE ALVES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025410-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MORETTI DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME (REU)

NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA. (REU)

CLO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (REU)

LUCAS MENDES CURSOS, INSPECOES E SERVICOS ME - ME (REU)

OPENCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA (REU)

ZATER TECHNOLOGIES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

ISMAIR JUNIOR COUTO OAB - PR49001 (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1054648-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007043-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

IZALETE RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

LONDRINA ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono o feito para proceder a INTIMAÇÃO da PARTE REQUERENTE, 

por intermédio de seu(s) advogado(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

retirar o edital de citação para publicação, devendo comprovar referida 

publicação em 15 (quinze) dias. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007315-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GOMES BARBOSA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001823-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRO KENNEDY FERREIRA 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:

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

 

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

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000876-36.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARLAYNE SILVA PINTO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos. Considerando a necessidade de readequar a pauta de 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 

de abril de 2020, as 14h00min. Promovam-se as comunicações 

necessárias. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028889-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES VELOSO DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028889-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LOURDES VELOSO DE BARROS REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Tendo em vista a manifestação de ID 

29237878, com a recusa da médica nomeada para atuar como perita deste 

Juízo nomeio Walid Khalil, com endereço profissional na Av. das Flores, 

843, sala 14, CEP 78043-142, Bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, o qual 

deverá indicar ao juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, súmula 

curricular/especialidade. A seguir, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias, querendo, arguir impedimento ou suspeição, nomearem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Após, intime-se o perito 

nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo 

de 05 (cinco) dias. Considerando que a perícia foi solicitada por ambas as 

partes, as despesas deverão ser rateadas entre as mesmas nos termos 

do art. nos termos do art. 95 do CPC. Contudo, sendo o autor beneficiário 

da justiça gratuita, sua cota parte será paga ao final do processo pelo 

Estado. 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. Intimem-se. Cumpra-se. Intime-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033179-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO JOSE DOS REIS (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))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033179-69.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SANDRO JOSE DOS REIS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a exequente para que se manifeste 

no prazo de 05 dias, quanto ao pagamento efetuado (Id. 28242909) bem 

como, a satisfação do débito, caso em que deverá manifestar-se 

expressamente no tocante à extinção do processo ou quanto à existência 

de eventual remanescente. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006610-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO GERALDO HARTMANN (AUTOR)

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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006610-60.2020.8.11.0041. AUTOR: IVO 

GERALDO HARTMANN REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, 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: 1006720-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006720-59.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: FERNANDA GOMES 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: 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006727-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO DE CERQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006727-51.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ALIRIO DE CERQUEIRA REU: LUIZ MARIO RODRIGUES Vistos etc., A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites, cópia da CTPS e/ou declaração de imposto de renda, 
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sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006652-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTOS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIENE CONCEICAO OLIVEIRA LIMA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006652-12.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIA SANTOS DE LIMA REU: FABIENE CONCEICAO OLIVEIRA LIMA 

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: 1006705-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSINELHA TAQUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006705-90.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA ROSINELHA TAQUES GONCALVES REQUERIDO: 

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 cópias dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda. II) Juntar aos autos comprovante de residência. 

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: 1006577-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LARA DE ALMEIDA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

ALEX SOARES DE ALMEIDA OAB - 974.450.611-34 (REPRESENTANTE)

ALEXSANDRA SOARES DE ALMEIDA BEZERRA OAB - 811.669.231-34 

(REPRESENTANTE)

ALEXCIANA SOARES DE ALMEIDA OAB - 920.174.521-49 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006577-70.2020.8.11.0041. ESPÓLIO: 

DANIEL LARA DE ALMEIDA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A presente Reclamação 

está desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de 

modo que impossibilita a análise do pleito autoral. Assim, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) documentos pessoais legíveis, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). b) comprovar nos 

autos a alegada insuficiência, com a juntada de comprovante de 

rendimentos dos últimos 3 (três) meses e/ou declaração de imposto de 

renda, ou recolher as custas judiciais, sob pena de decorrido o prazo, 

sem a devida providência, ensejar no indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos 

para pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006494-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVO COIMBRA BREJO (REQUERENTE)

KEURIM RAFAELA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006494-54.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: LINDALVO COIMBRA BREJO, KEURIM RAFAELA ALVES 

REQUERIDO: BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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 da 

CTPS, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006584-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES MICHAEL GONZAGA DE MIRANDA (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: 1006584-62.2020.8.11.0041. AUTOR: 

CHARLES MICHAEL GONZAGA DE MIRANDA 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 

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: 1006604-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANETE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006604-53.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ELIANETE FERREIRA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá: I) 

Promover o recolhimento das custas processuais, ou alternativamente 

comprovar sua hipossuficiência, juntando aos autos cópias dos três 
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últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda. II) Juntar aos autos 

comprovante de residência. 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: 1045147-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABETH APARECIDA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045147-62.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: IZABETH APARECIDA DA SILVA - ME REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS S/A Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) 

Comprovante de residência; ii) 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 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: 1004301-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGY JHONNATAN SOARES DE PAULA (AUTOR(A))

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: 1004301-66.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORGY JHONNATAN SOARES DE PAULA 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 

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). 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: 1006815-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA OAB - MT15769-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: 1006815-89.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ADILSON DA SILVA LEITE 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 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044093-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIR ALEIXO (REQUERENTE)

JOSE GERALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REQUERIDO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. – 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015966-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI VICENTE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE M. PAES DE BARROS (REU)

CECILIA MARIA GONCALVES VIEIRA (REU)

MARIA DE LOURDES G.V. FRANCO (REU)

Luiz Carlos Correa de Almeida (REU)

PAULA FERNANDA GUIMARAES (REU)

ROSIMERE GOMES DA SILVA VAZ (REU)

HELIO LOPES (REU)

MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA (REU)

FABIANE R. S. RIBEIRO (REU)

EDINEI FERREIRA (REU)

LAURA PACHECO MINARI LARA GOMES (REU)

JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS FILHO (REU)

INES SILVA MENDES (REU)

BERENISI INES HOFFMAN (REU)

Evanilce S. dos Santos (REU)

CONSTANCIA PIMENTEL STEIN (REU)

LOIVA APARECIDA DIAS (REU)

IZAMAR AMBROZIO DE OLIVEIRA (REU)

Alvenir Teresinha Noro (REU)

HAMILTON KOTARO YAMAUCHI (REU)

MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES VIEIRA (REU)

EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA (REU)

BENILCE DA GUIA MAGALHAES (REU)

ADALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA (REU)

RAFAEL RODRIGUES MARQUESI (REU)

Silvia Doracil Salata (REU)

MARIA DE LURDIS DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426-O (ADVOGADO(A))
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THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN CESAR DE MORAES OAB - MT16867/O (ADVOGADO(A))

MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA OAB - MT9437-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer 

IMPUGNAÇÃO a Contestação juntada aos autos no Id. 28514374. No 

mesmo prazo, deverá a PARTE REQUERENTE, manifestar-se quanto a 

correspondência devolvida juntada no Id. 27887207. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047634-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. M. DE ALMEIDA RENT A CAR EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAU HOLDINGS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (REQUERIDO)

MAURICIO MIRANDA DE MELLO (REQUERIDO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o endereço onde se 

encontra o veículo para fins de cumprimento do mandado de Busca a 

Apreensão, nos termos da decisão proferida, bem como, no mesmo prazo, 

recolherem os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) de Citação e Intimação Liminar 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1056844-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar(em) 

IMPUGNAÇÃO a Petição de Embargos a Execução (Id. 26675061), 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002424-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELBY GONCALVES MARTINEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDEMAR LUIZ TONIAL (REU)

BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA (REU)

CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - 

ME (REU)

TMS CONSTRUTORA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002424-96.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

KELBY GONCALVES MARTINEZ REU: CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E 

INCORPORACAO E VENDAS LTDA - ME, TMS CONSTRUTORA LTDA, 

BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA, ELDEMAR LUIZ TONIAL 

Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c entrega de coisa 

certa c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela 

antecipada proposta por Kelby Gonçalves Martinez contra Brisas da 

Chapada Construtora LTDA., e outros. Em 11/05/2017 foi deferido a liminar 

(Id.6810182) onde foi determinado que o Cartório de Registro de Imóveis 

do 7º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, promovesse a 

averbação do Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, na 

matricula n. 24.911, ou, se as casas objetos da ação já possuíssem novas 

matriculas, que a referida anotação recaísse sobre as respetivas 

matriculas das casas de nº 39,40,41 e 42, devendo constar que os 

imóveis são alvos de processo judicial, no prazo de 5 (cinco) dias sob 

pena de responsabilidade. O ofício foi devidamente expedido e enviado ao 

serviço notarial competente em 12/05/2017 (Id. 6870388 e 6871109). 

Verifica-se que o prazo para cumprimento desta determinação judicial foi 

de 5 (cinco) dias, não sendo cumprida até o momento, mesmo o cartório 

tendo plena consciência acerca da existência da referida determinação. 

Denota-se dos autos que em 17/08/2018 foi registrado contrato de compra 

e venda do imóvel sob a matricula nº 31.036, sendo certo que esta 

averbação ocorreu posteriormente a determinação deste Juízo para 

averbação da presente ação no referido imóvel, demostrando que não foi 

respeitado a preferência no registro previsto no art. 13, da Lei nº 

6.015/1973, senão vejamos: (..) Art. 13. Salvo as anotações e as 

averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados: I - por 

ordem judicial; II - a requerimento verbal ou escrito dos interessados; III - a 

requerimento do Ministério Público, quando a lei autorizar. (..) grifo nosso. 

Ademais, o intuito da liminar deferida era a averbação nos referidos 

imóveis, para conhecimento da ação à terceiros, de modo que seu 

retardamento ocasionou o registro de compra e venda de um deles, 

pretensão essa diversa do esperado, o que deverá ser devidamente 

responsabilizado conforme previsto no art. 47 da Lei nº 6.015/1973: Art. 

47. Se o oficial do registro civil recusar fazer ou retardar qualquer 

registro, averbação ou anotação, bem como o fornecimento de certidão, 

as partes prejudicadas poderão queixar-se à autoridade judiciária, a qual, 

ouvindo o acusado, decidirá dentro de cinco (5) dias. § 1º Se for injusta a 

recusa ou injustificada a demora, o Juiz que tomar conhecimento do fato 

poderá impor ao oficial multa de um a dez salários mínimos da região, 

ordenando que, no prazo improrrogável de vinte e quatro (24) horas, seja 

feito o registro, a averbação, a anotação ou fornecida certidão, sob pena 

de prisão de cinco (5) a vinte (20) dias. § 2º Os pedidos de certidão feitos 

por via postal, telegráfica ou bancária serão obrigatoriamente atendidos 

pelo oficial do registro civil, satisfeitos os emolumentos devidos, sob as 

penas previstas no parágrafo anterior. Grifo nosso. Diante disso, oficie-se 

o Cartório de Registro de Imóveis do 7º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da Comarca de Cuiabá para em 5 (cinco) dias prestar informações 

sobre o referido descaso a determinação deste Juízo, apresentando 

possíveis justificativas, sob pena de responsabilização. Sem prejuízo na 

determinação supra, proceda-se com a averbação das matriculas ora 

determinadas por este Juízo no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se 

URGENTEMENTE. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007043-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

IZALETE RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

LONDRINA ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª 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(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1007043-69.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 303.309,32 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 

POLO PASSIVO: LONDRINA ALIMENTOS LTDA - EPP IZALETE RIBEIRO 

DOS SANTOS PEREIRA Endereço: TRAVESSA PRESIDENTE JOÃO 

BAPTISTA FIGUEIREDO, Nº 1.053, BAIRRO NOVO HORIZONTE, 

BARREIRAS - BA - CEP: 47.802-371 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS 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: Ação de reparação de danos materiais (emergentes 

e lucros cessantes), movida pela parte Autora em desfavor das 

Requeridas em razão de acidente de acidente de transito. O boletim de 

ocorrência atesta claramente a culpa do condutor do veículo, cujo qual, 

era objeto de apólice de Seguro, com cobertura de RCF_V, celebrado junto 

à Requerida (Bradesco Auto Re Companhia de Seguros). Apólice esta, 

que apresentava como Segurada, e, também Requerida, Izalete Ribeiro 

dos Santos Pereira. Os danos matérias emergentes, conserto do veículo 

da parte Autora, importaram em R$ 236.850,10 (duzentos e trinta e seis 

mil, oitocentos e cinquenta reais e dez centavos); os lucros cessantes, 

importaram em R$ 66.459,22 (sessenta e seis mil, quatrocentos e 

cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos). Danos estes, 

comprovados documentalmente. Assim, em razão da sumula 537 do STJ e 

632 e artigo 787 do CC, pleiteou-se a condenação solidaria das 

Requeridas ao pagamento dos danos suportados pela Autora em razão do 

acidente de transito ocasionado pela imprudência do condutor do veículo 

Segurado, quando perdeu o controle do veículo em uma curva, invadiu a 

pista contrária, ocasionando a colisão. DECISÃO: Ante a certidão de ID 

21958279, expeça-se edital de citação de Izalete Ribeiro dos Santos 

Pereira com prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e 

formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC/2015, inclusive 

afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos autos. Faça 

constar no edital de citação que, ocorrendo a revelia, será nomeado 

curador especial para defesa dos interesses do réu. Deverá a parte 

autora promover a publicação do edital de citação em 1 (um) jornal de 

grande circulação, mediante comprovação nos autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, HERMAN BEZERRA VELOSO, digitei. CUIABÁ, 18 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005551-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIBSON ALMEIDA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT6953-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005551-37.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

GIBSON ALMEIDA COSTA JUNIOR REQUERIDO: ARDONIL MANOEL 

GONZALEZ JUNIOR Vistos etc., Cuida-se de pedido de reconsideração 

formulado pelo autor GIBSON ALMEIDA COSTA JUNIOR visando o 

deferimento da tutela de urgência, para que seja expedido mandado de 

busca e apreensão do veículo JEEP GRAND CHEROKEE. Para tanto, aduz 

que há nos autos provas suficientes que comprovam a alegação do autor. 

Pois bem. Em que pese os judiciosos argumentos do autor, não observo 

nenhum fato novo a modificar a decisão que indeferiu o pedido liminar. 

Para a concessão da tutela antecipada necessária a presença de 

requisitos legais, uma vez que adianta os efeitos da tutela de mérito, 

promovendo imediata execução. Ademais, deve existir receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação e, ainda, deve existir prova inequívoca e 

o julgador se convencer da verossimilhança da alegação, o que, no caso 

em tela não ocorreu. Conforme já mencionado na decisão anterior, as 

provas colacionadas são frágeis a possibilitar a busca e apreensão do 

veículo, medida extrema, pois nebulosa a forma como o contrato foi 

pactuado, já que o contrato teria sido de forma verbal, inviabilizando o 

conhecimento das cláusulas em que teria sido pactuado, sendo 

necessária a formação do contraditório. Dessa forma, por ora, INDEFIRO o 

pedido de reconsideração formulado pela parte requerente. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047634-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. M. DE ALMEIDA RENT A CAR EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAU HOLDINGS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (REQUERIDO)

MAURICIO MIRANDA DE MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1047634-05.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

V. M. M. DE ALMEIDA RENT A CAR EIRELI - ME REQUERIDO: BAU 

HOLDINGS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, MAURICIO MIRANDA 

DE MELLO Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

AÇÃO DE COBRANÇA E BUSCA E APREENSÃO COM TUTELA 
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ANTECIPADA, ajuizada por VERSÁTIL AEROPORTO CUIABÁ, em desfavor 

de BAÚ HOLDINGS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. Alega a parte 

autora que firmou junto ao requerido contrato de locação nº 1186/4, em na 

data de 07/02/2018 locou para os requeridos um veículo Renault Duster 

1.6 Dynamique 4x2, placa QBX 4379. Aduz que o contrato previa a 

duração de 30 (dias), sendo que em caso de não devolução no dia 

estipulado, o contrato será prorrogado até a data da entrega do veículo. 

Assevera que o veículo não foi devolvido, sendo que após várias 

tentativas os requeridos se propuseram a comprar o veículo, e foram 

emitidos 03 (três) cheques para pagamento, porém todos sem provisão de 

fundos. Por tais fatos, pleiteia em sede liminar a busca e apreensão do 

veículo. Com a inicial vieram documentos. O requerente juntou 

comprovante de pagamento das custas processuais (ID. 25811049). 

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 merece prosperar frente à 

presença dos requisitos da medida pretendida. Ao exame dos autos, 

observo que a autora acostou com a peça inaugural o contrato de locação 

e os cheques emitidos pela requerida, os quais foram devolvidos por 

insuficiência de fundos. Assim, as alegações da parte requerente 

encontram a probabilidade do direito invocado. Quanto ao perigo de dano e 

sua irreparabilidade, é evidente e inconteste, pois a requerida encontra-se 

na posse do bem móvel, podendo o veículo vir a sofrer danos e até 

mesmo perecer. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Por fim, entendo 

desnecessária a prestação de caução. Posto isso, defiro o pedido de 

tutela de urgência, para determinar a Busca e Apreensão do veículo 

marca RENAULT DUSTER 1.6 DYNAMIQUE 4X2, FLEX, 2015/2016, PLACA 

QBX-4379, RENAVAN 01066477911, CHASSI 93YHSRAF5GJ164769, 

devendo a parte autora diligenciar no sentido de obter dados do endereço 

onde se encontra o veículo para fins de cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, sob pena de restar inviabilizado o seu cumprimento. 

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

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

designada para o dia 16/06/2020, às 9h00 – SALA 2, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002860-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARYANA COSTANESKI CONVENIENCIA E RESTAURANTE - EPP (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002860-50.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA REU: 

MARYANA COSTANESKI CONVENIENCIA E RESTAURANTE - EPP Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA c.c CAUTELAR DE ARRESTO ajuizada 

por FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA em 

desfavor de MARYANA COSTANESKI CONVENIENCIA, RESTAURANTE E 

COMERCIO DE CARNES EIRELI. Para tanto, o requerente alega que a 

requerida é devedora da quantia de R$ 66.119,50 (sessenta e seis mil, 

cento e dezenove reais e cinquenta centavos), representadas pelas 

duplicatas e notas fiscais juntadas nos autos. Alega que a requerida 

pagou algumas notas em dinheiro e emitiu cheque para pagamento das 

demais, sendo que o cheque no valor de R$ 49.426,14 (quarenta e nove 

mil, quatrocentos e vinte e seis reais e catorze centavos) foi sustado. 

Aduz que o montante atualizado que lhe é devido é de R$ 80.987,63 

(oitenta mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos). 

Assim, não viu outra medida senão o ajuizamento da presente ação, 

pedindo liminarmente o arresto para pesquisa e bloqueio das contas da 

empresa requerida via Bacenjud, bem como pesquisa e bloqueio de 

veículos via RENAJUD . Com a inicial vieram os documentos. A requerente 

comprovou o pagamento da primeira parcela referente ao parcelamento 

das custas processuais (ID. 29235058). Vieram os autos conclusos. 

Decido. Regra geral, a tutela cautelar provisória de urgência pressupõe a 

averiguação no caso concreto dos requisitos que lhe são próprios. O juízo 

de admissibilidade da pretensão é feito em cima da constatação dos 

requisitos exigidos para obtenção da própria tutela cautelar, quais sejam: o 

fumus boni iuris que corresponde à plausibilidade do direito invocado e o 

periculum in mora, que se refere à ineficácia do provimento final em razão 

da demora. A parte exequente logrou êxito em comprovar a existência da 

dívida configurada por meio dos documentos acostados junto ao ID n. 

28369361 e 28368106, em que é possível constatar as duplicatas e notas 

fiscais, bem como o cheque sustado. No entanto, não há nos autos 

provas de que a parte executada esteja em situação de insolvência, de 

maneira a autorizar a medida ora requerida. Destarte, em face da 

inexistência de provas convincentes de que a parte executada esteja 

insolvente, ao menos neste momento processual, o deferimento liminar 

constituiria medida desarrazoada, porquanto ausente a configuração dos 

requisitos necessários para viabilizar o ato constritivo. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR DE ARRESTO. GARANTIA DA 

EXEQUIBILIDADE DA EXECUÇÃO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. REQUISITOS 

DO ART. 813, II, III E IV, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. Sendo o arresto 

instrumento de garantia e não de execução, pois, medida de exceção que 

embora não satisfaça o direito material do credor, garante a sua 

exequibilidade e, por isso, restringe a liberdade do devedor, já que o 

proíbe de dispor, a liminar só pode ser concedida mediante o 

preenchimento dos requisitos essenciais, previstos no art. 813, do CPC, 

que reduzem ao mínimo a probabilidade de concessão abusiva. No caso, 

não demonstrados os requisitos, em juízo de cognição sumária, impõe-se 

o indeferimento da tutela. Agravo de instrumento desprovido, em decisão 

monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70042906958, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos 

Santos Caminha, Julgado em 30/05/2011) (grifei) Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido cautelar de arresto. 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 
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cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1056844-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1056844-80.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: 

CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO EMBARGADO: GRAFICA PRINT 

INDUSTRIA E EDITORA LTDA Vistos etc., Se tempestivo, o que deverá ser 

certificado nos autos, RECEBO os embargos à execução para discussão, 

sem atribuição de efeito suspensivo, uma vez que não estão presentes os 

requisitos para a concessão da tutela provisória. Com efeito, não se 

visualiza a probabilidade do direito invocado, bem como não se verifica o 

perigo de dano, além daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão 

patrimonial. Outrossim, diferente do alegado pela embargante na inicial, 

infere-se que houve o recolhimentos das custas e despesas processuais 

na execução, logo, cumprindo conforme preceitua o art. 486, §2º, do CPC. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. 

Intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, 

querendo, apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006233-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MARQUES DE CAMPOS (AUTOR)

JANE BEZERRA RAMOS DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006233-89.2020.8.11.0041. AUTOR: JANE 

BEZERRA RAMOS DE CAMPOS, MARCO AURELIO MARQUES DE CAMPOS 

REU: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 

LTDA Vistos etc. Os benefícios da gratuidade da Justiça somente devem 

ser deferidos ou mantidos a parte “com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. 

Esse dispositivo deve ser analisado com uma interpretação da 

Constituição Federal, mais precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV, 

que prevê: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” É evidente, portanto, que o 

Texto Maior dispõe que somente aos que comprovadamente 

demonstrarem a insuficiência de recursos é que o Estado prestará a 

assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera afirmação da parte 

de que não tem condições de pagar as custas do processo. Com efeito, o 

advento do novo Estado Constitucional trouxe, como era de se esperar, 

uma nova ordem jurídica e nesse contexto – considerando o que interessa 

ao caso vertente – aquele que necessita do benefício da assistência 

judiciária gratuita deve prová-lo, sob pena de não ter direito ao benefício. 

De outro norte, verifico que tem sido recorrente o ingresso de ações onde 

se pede indiscriminadamente o benefício da Justiça gratuita, o que pode 

indicar uma aventura judicial. É certo que o simples deferimento do pedido 

de Justiça gratuita, sem a real comprovação de sua necessidade, pode 

dar azo para aventura judicial, já que em caso de não procedência do 

pedido a parte não terá nenhum ônus. Nesse aspecto, constato que os 

autores são bancários, e que a autora Jane Bezerra Ramos de Campos, 

possui rendimentos tributáveis de R$ 98.790,61 (noventa e oito mil 

setecentos e noventa reais e sessenta e um centavos), que demonstra a 

capacidade financeira em arcar com as custas processuais. Ademais, em 

consulta ao sistema RENAJUD verifica-se que a autora possui dois 

veículos em seu nome, sendo eles um I/Renault 2013/2014 e um Ford/KA 

SE 2018/2019, fatos que não demonstram que os autores são pessoas 

desprovidas de recursos financeiros. Posto isso, considerando a falta dos 

pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, determino a 

intimação do autor para, em 15 dias, comprovar o direito ao benefício, sob 

pena de indeferimento, conforme prevê o artigo 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil, além da aplicação das sanções caso se constate a 

litigância de má-fé. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008706-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA NERES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008706-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANGELA NERES DA SILVA REU: 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 6/2250305-6); · 

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 

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 ré pugnou pela produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal das partes, enquanto a parte autora requereu o julgamento 

antecipado da lide. 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 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 29 de abril de 2020 às 14h00min, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias da 

intimação da presente decisão; d) Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará intimação de 

forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041643-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. G. D. G. M. (EXEQUENTE)

A. C. D. G. L. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE GOMES DAS GRACAS OAB - 009.688.871-71 

(REPRESENTANTE)

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO BRANCO OAB - RJ126162 (ADVOGADO(A))

FERNANDA RODRIGUES MASAKI OAB - SP289469 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041643-48.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: M. 

A. G. D. G. M., A. C. D. G. L. REPRESENTANTE: CRISTHIANE GOMES DAS 

GRACAS EXECUTADO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc A parte 

executada comprovou o pagamento do valor acordado, conforme ID 

27832683. Por sua vez, a parte exequente requereu o levantamento da 

quantia e indicou dados bancários, conforme ID 28837853. Dessa forma, 

tenho que a extinção do cumprimento de sentença homologatória é medida 

que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença. Expeça-se o competente alvará para 

levantamento de valores, observando-se os dados bancários informados. 

Após, 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

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032948-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI KELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SABON VAZ OAB - SP340731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032948-76.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARLI KELLER REQUERIDO: PDT PHARMA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP Vistos etc. 

Trata-se de pedido de alvará judicial para aquisição de medicamento 

experimental junto ao laboratório PDT PHARMA INDÚSTRIA E COMERCIO 

DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP, proposto por MARLI KELLER. 

Ante a comunicação do falecimento da autora (Id. 12706231), foi 

determinado por este Juízo que o advogado cadastrado nos autos 

efetuasse a juntada da certidão de óbito da Sra. Marli, bem como, para que 

indicasse os sucessores herdeiros do de cujus no prazo de 10 (dez) dias. 

Foi determinado também, a expedição de mandado de intimação em nome 

da autora Marli Keller no endereço apresentado na exordial, para a 

constatação/informações de possíveis sucessores herdeiros em sua 

residência, para, caso tivessem interesse no prosseguimento do feito, 

procedessem com a respectiva habitação, sob pena de extinção. Pois 

bem, apesar de intimado do referido despacho (Id. 28725392) o 

requerente permaneceu inerte perante o comando judicial, bem como, as 

diligências efetuadas para propiciar a regularização do processo restaram 

inexitosas. Ademais, convém observar, de acordo com o princípio da 

causalidade, que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à 

instauração do incidente processual, deve responder pelas despesas daí 

decorrentes. Entretanto, na hipótese dos autos, ante ao falecimento do 

autor no curso da demanda e consequente perda superveniente do objeto 

da ação, entendo que não se configura a sucumbência a justificar a 

condenação tão somente do autor. O fato superveniente (ausência de 

substituição do autor, em razão da sua morte) não pode ser imputado a 

qualquer das partes, e inexistindo pronunciamento quanto ao mérito do 

pedido, as regras de causalidade e da sucumbência devem ser afastadas, 

até porque se este esvaziamento de objeto ocorre por um fato não 

imputável ao autor, não se lhe podem carregar à responsabilidade dos 

ônus advocatícios da parte contrária, devendo as custas processuais 

serem atribuídas às partes quanto aos atos que praticaram, arcando cada 

qual com os honorários de seus advogados. Diante disso, verificada a 

ausência do pressuposto de desenvolvimento válido, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito conforme previsto no art. 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Deverá cada parte arcar com as custas e despesas 

dos atos que praticaram, bem como os honorários advocatícios de seus 

respectivos patronos. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006345-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VASCONCELOS DA COSTA (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: 1006345-58.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO VASCONCELOS DA COSTA 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 10h45 a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito Cuiabá, 14 de janeiro de 

2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006406-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL WILSON FERREIRA SILVA OAB - 961.121.151-15 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

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

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006406-16.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: MANOEL WILSON FERREIRA SILVA REU: 

SEGURADORA LÍDER Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 22/06/2020, às 11h45 a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zanolo Juíza de Direito Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006420-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYSNER SILVA PEREIRA OAB - 047.854.151-18 (REPRESENTANTE)

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: 1006420-97.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: FRANCYSNER SILVA PEREIRA 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 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). Saliente-se que o mandado de citação 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006483-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

AMADEU PEREIRA ALVES OAB - 474.827.451-49 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006483-25.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: AMADEU PEREIRA ALVES 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 13h a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zanolo Juíza de Direito Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006478-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA DA SILVA OAB - 395.951.021-72 (REPRESENTANTE)

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: 1006478-03.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: ANA FRANCISCA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

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

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

designada para o dia 22/06/2020, às 13h30 a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 
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acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006471-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GESSI DE FATIMA TURELA OAB - 000.918.781-28 (REPRESENTANTE)

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: 1006471-11.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: GESSI DE FATIMA TURELA 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 13h45 a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006636-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOMINGUES DE JESUS (REU)

JOSAFA OLIVEIRA DE ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006636-58.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALLIANZ SEGUROS S/A REU: MARIA DOMINGUES DE JESUS, JOSAFA 

OLIVEIRA DE ARAUJO 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 08h45 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, 17 de fevereiro 

de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006573-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLI RODRIGUES DA SILVA OAB - 137.736.821-15 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006573-33.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: VANDERLI RODRIGUES DA SILVA REU: PORTO 

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

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 22/06/2020, às 

9h15 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 
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contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

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

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

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

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006587-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GREGORIO PAPA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006587-17.2020.8.11.0041. AUTOR: 

BENEDITO GREGORIO PAPA 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 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). Saliente-se que o 

mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma 

vez que o correio atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização 

da audiência. Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006590-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SUEL SOARES MARCONDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006590-69.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS SUEL SOARES MARCONDES 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 benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro 

de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036815-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIANY CLAUDIA DA SILVEIRA (EXECUTADO)

 

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

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

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017186-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS, DE 

ASSEIO, CONSERVACAO E LOCACAO DE MAO DE OBRA DE MATO 

GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. VIDOTTI EIRELI - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

JOSÉ ADEMIR LOPES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE DE ALMEIDA SANTOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

EMMANUELLE XAVIER DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017186-20.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS, DE 

ASSEIO, CONSERVACAO E LOCACAO DE MAO DE OBRA DE MATO 

GROSSO REU: M. G. VIDOTTI EIRELI - EPP Intime-se o autor para trazer 

aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço atual da testemunha 

Emmanuelle Xavier de Queiroz, a fim de designar nova data para 

continuação da audiência de instrução e julgamento para sua oitiva. 

Igualmente, intime-se a requerida, para, no mesmo prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar a distribuição da carta precatória para oitiva da 

testemunha José Ademir Lopes Pereira. Cumpra-se. Após, voltem-me 

conclusos. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. VANDYMARA G. R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1062053-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BOLIVAR FERREIRA COSTA OAB - BA5082 (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO SILVA DIAS OAB - BA18345 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA 94157405153 (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062053-30.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO 

LTDA REU: CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA 94157405153 Nos termos do 

artigo 9º do CPC/2015, visando evitar a prolação de decisão surpresa, 

além de garantir o contraditório e ampla defesa, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da cláusula 9.16 

do contrato de locação sub judice, cujo teor estipula, entre outras 

questões, a prévia tentativa de conciliação extrajudicial antes de qualquer 

discussão judicial acerca do citado contrato ou do cumprimento de suas 

respectivas obrigações e/ou sanções. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

fevereiro de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006762-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS BARBOSA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006762-11.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA EXECUTADO: JOAO MARCOS BARBOSA ROCHA 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 

de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010789-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010789-71.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ARLINDO XAVIER DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se pessoalmente a autora para dar 

andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048900-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1048900-27.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA 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: 1051273-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1051273-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVANDRO COSTA FERREIRA 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, 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044247-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVE FRANCHISING E COMERCIO EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIENE PEREIRA SILVA COUTO OAB - GO21768 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA DE CAMPOS BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044247-79.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

OLIVE FRANCHISING E COMERCIO EIRELI - ME EXECUTADO: MAIRA DE 

CAMPOS BORGES I - Intime-se o exequente para dar prosseguimento, no 

prazo de 5 (cinco) dias. II - Decorrido o prazo e permanecendo o 

exequente inerte, intime-a para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034280-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J F CARVALHO SILVA-COMERCIO - ME (REU)

JUDSON FERNANDO CARVALHO SILVA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034280-10.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS REU: J 

F CARVALHO SILVA-COMERCIO - ME, JUDSON FERNANDO CARVALHO 

SILVA Intime-se a autora para dar prosseguimento ao feito requerendo o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007005-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007005-23.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

EXECUTADO: LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

Ante a petição da autora (Id. fls. 99/100) e a não localização de novos 

endereços da parte ré, expeça-se edital de citação dos requeridos LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ nº 

01.089.250/0001-02), com prazo de 30 (trinta) dias, observando os 

requisitos e formalidades legais, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do 

Fórum, certificando-se nos autos. Faça constar no edital de citação que, 

ocorrendo revelia, será nomeado curador especial para defesa dos 

interesses dos réus. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022064-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA BEAL PACHECO OHLWEILER OAB - RS54001 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME GUERREIRO CASSEMIRO OAB - RS96778 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022064-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA REU: 

ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME 

Intime-se a autora para manifestar sobre a certidão de Id. 27326142, 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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033274-65.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARQUES DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033274-65.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARINA MARQUES DE PINHO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037868-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEOCINA DE CARVALHO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037868-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA LEOCINA DE CARVALHO TEIXEIRA 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: 1036855-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BEZERRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1036855-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL BEZERRA DE SOUZA 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 
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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: 1053705-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO DAMASIO 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:

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: 1053705-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOVELINO DAMASIO 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, 18 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046401-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NEPONUCENO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046401-70.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SEBASTIAO NEPONUCENO RODRIGUES REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte 

embargada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o 

embargos de declaração de ID 29206579. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

fevereiro de 2020. Vandymara Galvão R. P. Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030229-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIR APARECIDA MICHELAN GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030229-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALADIR APARECIDA MICHELAN GARCIA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Analisando detidamente os autos, verifico 

por meio da certidão de óbito (ID 21532408) que João Garcia deixou bens 

a inventariar, e deixou filhos. Assim, intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar a existência de eventuais herdeiros. 

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

G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004780-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE YAEMI KUROYANAGI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 

(EXECUTADO)

CLAUVIRI FEDRIZZI (EXECUTADO)

GORETE SOARES FEDRIZZI (EXECUTADO)

 

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

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

advogado(s), para depositar a complementação da Diligência do oficial de 

Justiça, no prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006387-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON MARTINS DA COSTA OAB - 053.965.191-50 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006387-10.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: ALISSON MARTINS DA COSTA REU: PORTO SEGURO 

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

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

vistas à conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 13h15 a ser 
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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: 1006802-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006802-90.2020.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

CARLOS CARNEIRO REU: BANCO DO BRASIL SA 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 

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, 

18 de fevereiro de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006750-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO WILLIAN VELOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006750-94.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

TIAGO WILLIAN VELOSO REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS 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 14h15 a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046929-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSER ANTONIO DOS SANTOS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POUSADA HIBISCOS LTDA - ME (REU)

HOSTELWORLD (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046929-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FAUSER ANTONIO DOS SANTOS FILHO REU: POUSADA HIBISCOS LTDA - 

ME, HOSTELWORLD Nos termos dos artigos 9º, 10º, 1.009, parágrafos 1º, 

2º e 3º do CPC/2015, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da petição e documentos de ID 29308512, 

especialmente sobre a alegação de ilegitimidade passiva da ré apontada 

na inicial. A parte autora deve manifestar expressamente sobre a questão, 

em razão da audiência de conciliação designada para o dia 03/03/2020, às 

09h00. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Cuiabá, 20 de fevereiro 

de 2020. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1045265-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINOR DE SOUZA ROMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LÍDER (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: 1045265-38.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALINOR DE SOUZA ROMAO 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, 18 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054115-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE JOSE 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054115-81.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FELIPE JOSE DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020330-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MARTINS SANCHES JUNIOR (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: 1020330-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATEUS MARTINS SANCHES JUNIOR 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, 

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 
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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, 18 

de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006775-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL GOMES DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006775-10.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONEL GOMES DO CARMO 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 10h45 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, 18 de fevereiro 

de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020287-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020287-94.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIDIANE SILVA MONTEIRO 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, 

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, 18 

de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047949-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DOS SANTOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047949-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JACKSON DOS SANTOS BORGES 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, 18 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012721-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAHINY BRUNA SANTANA RIBEIRO (REQUERENTE)

I. M. R. D. S. J. (REQUERENTE)

ADRIANA LUCIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012721-65.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADRIANA LUCIA DE SANTANA, TAHINY BRUNA SANTANA 

RIBEIRO, I. M. R. D. S. J. REQUERIDO: 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, 18 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040796-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINY GABRIELI SILVA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1040796-80.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALINY GABRIELI SILVA RAMOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do comprovante de pagamento 

juntado no Id. 29328887. Importando o silêncio na concordância com a 

quitação integral do débito. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007029-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007029-51.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA EXECUTADO: 

AMAURI DE CAMPOS Tendo em vista a decisão do Id. 28625125, bem 

como para assegurar eventual direito de terceiros, intime-se a empresa 

QUATRO M PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, para que efetue o 

depósito na subconta referente aos presentes autos, dos pagamentos 

destinados à liquidação do contrato de compra e venda do imóvel com 

matricula 17391, objeto do auto de penhora Id. 29022402. Cumpra-se com 

urgência, pelo Oficial de Justiça plantonista. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1005594-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY DE CAMPOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005594-71.2020.8.11.0041. 

EMBARGANTE: JOACY DE CAMPOS EMBARGADO: KASUAL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Intime-se a parte embargada 

para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 679 do 

Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos para análise do pedido 

de tutela de urgência. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006835-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MOURA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006835-80.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON MOURA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 22/06/2020, às 9h45 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, 18 de fevereiro de 2020. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006824-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER MARTINS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006824-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VAGNER MARTINS DA CRUZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 22/06/2020, às 10h30 a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de fevereiro 

de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025142-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL DE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REU)

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESSOR SEGUROS S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

JULIANO RODRIGUES FERRER OAB - RS39376 (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSIAS MENNA DE OLIVEIRA OAB - RS16126 (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025142-87.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EMANUEL DE SOUZA LOPES REU: LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - 

ME, VIACAO JUINA LTDA - EPP, AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 

SERRA LTDA - ME Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

requerida AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA. – ME não foi 

citada, conforme se depreende da devolução do AR (ID 23491577). 

Constata-se, ainda, que restou cadastrado equivocadamente o Advogado 

Elly Carvalho Júnior, como sendo Patrono da empresa AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA. – ME, quando, na verdade, era 

advogado da requerida substituída Serra Dourada Turismo Ltda. – ME. 

Assim, chamo o feito à ordem, e determino: a) Intime-se o autor, para que 

se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a devolução do AR (ID 

23491577), informando novo endereço para citação; b) Proceda-se a 

exclusão dos autos do Advogado Elly Carvalho Júnior, posto que o mesmo 

possuía procuração outorgada pela empresa Serra Dourada Turismo Ltda. 

– ME., a qual já foi excluída dos autos. Cumpra-se. Após, voltem-me 

conclusos. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. VANDYMARA G. R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002240-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. V. D. S. R. (EXEQUENTE)

MATHEUS ISLI SOUZA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

LUCAS WALLACE DE SOUZA SANTOS (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

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 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: 1011936-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DOS SANTOS TORRES (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038867-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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:

ADEMAR GARCIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-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 que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047479-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEJANE DA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO GONCALVES DA SILVA (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014437-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1032402-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER DE MORAES CANAVARROS (AUTOR(A))

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 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: 1010896-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SCHLATTER (REQUERENTE)

ULRICH WITTWER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. K. A. NAGASAWA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MAGDA ALVES NOVAIS NAGASAWA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-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 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

APRESENTADA, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003972-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX HARRISON DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004986-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA BANDEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007947-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (EXECUTADO)

ECLAIR DIAVAN (EXECUTADO)

DANIELA CAROLINA DIAVAN (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060103-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MURA JUNIOR (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003413-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JLM COMERCIO DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

 

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

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

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

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036606-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS DE FREITAS PARTICIPACOES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

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

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

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

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003085-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRESTJUR ASSESSORIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM OAB - AM11868 

(ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIULIANNA SEABRA MOREIRA GUIMARAES 41674757824 (REU)

 

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

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

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004437-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MALI NASR (REU)

 

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

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

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005954-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

FABIO DA SILVA PEREIRA - ME (REU)

 

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

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

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005954-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

FABIO DA SILVA PEREIRA - ME (REU)

Magistrado(s):

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

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005954-06.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA REU: FABIO DA 

SILVA PEREIRA - ME, BANCO SAFRA S-A Nos termos do art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. In casu, identifico a probabilidade do direito, 

notadamente pela afirmação contida na petição inicial, de que não celebrou 

acordo comercial com a empresa requerida (sacadora), e que 

desconhece a origem da dívida que ensejou a emissão das duplicatas 

mercantis apresentadas pelo banco requerido (endossatária), o que 

demonstraria que os títulos teriam sido emitidos sem a correspondente 

prestação dos serviços. O perigo de dano decorre da possibilidade de os 

protestos impedirem a autora de concluir transações comerciais. Por fim, 

não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o 

perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada 

pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do 

CPC/2015, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar a 

expedição de ofício ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá, a fim de que suste 

os protestos o protesto das duplicatas nº 01875-1, no valor de R$ 850,00; 

nº 02985, no valor de R$ 865,35; e nº 02985-1, no valor de R$ 865,35 (Id. 

29134255). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

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

designada para o dia 18/06/2019, às 9h00, Sala 1, 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada 

no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026001-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR OAB - MS18844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER TABORELLI SEMPIO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026001-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE DA ROSA REU: HELDER TABORELLI SEMPIO Trata-se de ação 

monitória visando o pagamento da importância de R$ 99.765,00 (noventa e 

nove mil setecentos e sessenta e cinco reais). Deferida a expedição do 

mandado de pagamento (Id. 17014538), todavia, o devedor não pagou nem 

ofereceu Embargos, sendo citado por Oficial de Justiça consoante 

certidão de Id. 26942104. Não havendo Embargos nem o pagamento, 

converto a decisão inicial mandamental em título executivo judicial. 

Igualmente, converto o mandado inicial em mandado executivo (CPC art. 

701, parágrafo segundo). De efeito, se o réu deu causa à demanda 

monitória, em face do seu inadimplemento, não importa se ele não resistiu 

em juízo, deixando de apresentar embargos, deverá arcar, ainda assim, 

pela verba sucumbencial, nos termos do art. 85 e 701 do Código de 

Processo Civil. A resistência, no caso, se traduz, claramente, pela não 

quitação da dívida, o que demandará, inclusive, esforço do credor para 

processá-la na via executiva, praticando todos os atos necessários à 

obtenção, via forçada, do que lhe é devido (penhora, avaliação de bens 

constritos, alienação judicial, etc.). Nesse sentido é a doutrina de Yussef 

Said Cahali: Ora, a necessidade de uma sentença de mérito, se cumprido o 

mandado injutório no prazo da lei, reconhecida a isenção dos encargos 

processuais, induz o reconhecimento de que, não oferecidos embargos 

pelo devedor ou rejeitados os embargos por estes oferecidos, haverá 

também uma sentença que extingue o processo com julgamento de mérito, 

pelo acolhimento ou rejeição do pedido do autor (art. 269, I, do CPC), e que 

deverá dispor, assim, nessa oportunidade, a respeito dos encargos da 

sucumbência, na forma do art. 20 do CPC. Assim, na hipótese da letra 'b', 

não oferecidos embargos pelo devedor, ainda que se pretenda que, 

'constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma 

prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV', abre-se ensejo, na 

oportunidade da sentença que decreta essa conversão, à condenação do 

réu nos encargos da sucumbência. (Honorários Advocatícios, 3ª edição, 

1997, editora Saraiva, p. 1.125). Nesse sentido é o Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM 

EXECUÇÃO. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS. SUCUMBÊNCIA 

DEVIDA. CPC, ARTS. 20 E 1.102c. I. Ainda que não embargada a ação 

monitória, dando o réu causa à demanda pelo simples fato de, citado, 

permanecer inadimplente, obrigando o credor a executá-la, é de se lhe 

impor os ônus sucumbenciais, na forma do art. 20 da lei adjetiva civil. II. 

Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 418.172/SP, Rel. Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2002, DJ 

26/08/2002, p. 242) Nesse ponto, condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da condenação. Intime-se o autor para que 

promova a execução na forma prevista no Título II, Livro I, da Parte 

Especial do Código de Processo Civil, devendo apresentar memória 

atualizada do débito. Intime-se. Cumpra-se, 17 de fevereiro de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000649-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE MORAES E SENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE DE ALMEIDA OAB - MT12016-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000649-46.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALESSANDRA DE MORAES E SENA REQUERIDO: RAFAEL JOSE DE 

ALMEIDA As partes são legítimas e estão representadas. Não há 

questões processuais pendentes. A controvérsia consiste na prestação 

de contas pelo requerido, que atuou como advogado da autora no ano de 

2012, em ação indenizatória que tramitou perante o 6º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá, e após a sentença favorável teria recebido todo o valor 

sem repassar à autora. A autora pugna pela prestação de contas, bem 

como pela condenação do requerido em obrigação de fazer para devolver 

os valores devidamente corrigidos, além de condena-lo ao pagamento de 

danos morais. O requerido, por sua vez, não nega o recebimento dos 

valores, todavia, afirma que a autora mudou de endereço e não mais o 

procurou, ficando impossibilitado de repassar-lhe os valores. Pugna pela 

expedição de ofício a Energisa, a fim de provar que não mudou de 

endereço ao longo dos anos. Indefiro o pedido do requerido, pois além de 

não juntar aos autos qualquer comprovante atual de seu endereço, consta 

no sistema INFOJUD endereço diverso do mencionado em sua 

contestação. No caso, as provas documentais são 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 
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pelo CNJ. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045701-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE SABBAG DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1045701-94.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

FABIANE SABBAG DAVID REQUERIDO: BANCO PAN I – Defiro a juntada 

do comprovante de recolhimento das custas judiciais (Id. 28898432). II – 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por FABIANE SABBAG DAVID em face de 

BANCO PAN S.A, na qual a autora pleiteia, liminarmente, a concessão de 

tutela de urgência, para determinar (i) que a requerida retire o seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) a expedição de ofício ao 

DETRAN/MT, para que este órgão se abstenha de pontuar a CNH da 

requerente e de cobrar débitos de multa, bem como tome as devidas 

providências a fim de incluir o cancelamento do registro do veículo no 

nome da autora. Para tanto, a autora alega que seu nome foi negativado 

pela requerida em virtude do não pagamento de uma dívida de R$ 

21.554,28 (vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e 

oito centavos), originada de um contrato de financiamento de motocicleta, 

cuja origem alega desconhecer. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente por meio da cópia da 

Cédula de Crédito Bancário (Id. 24852806), de cujo teor observa-se, prima 

facie, que a assinatura aposta no citado documento diverge daquela 

constante na CNH da autora, o que demonstraria a possível fraude na 

contratação do financiamento objeto da demanda, em nome da requerente. 

O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos causados pela 

manutenção da inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao 

crédito, o que a impossibilitaria de concluir transações comerciais. 

Ademais, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Por fim, registro que a concessão do 

pedido para oficiar ao DETRAN/MT, a fim de que este órgão tome as 

devidas providências no sentido de incluir o cancelamento do registro do 

veículo no nome da autora, resultaria no esgotamento do mérito causae, 

cuja solução depende de instrução processual, a fim de se aferir, com 

segurança, a alegada inexistência da contratação do financiamento do 

citado automóvel. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código 

de Processo Civil, defiro em parte o pedido liminar, para determinar (i) que 

a requerida retire, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o nome da 

autora dos órgãos de proteção ao crédito, em virtude do não pagamento 

das parcelas do financiamento objeto da demanda; e (ii) a expedição de 

ofício ao DETRAN/MT, para que este órgão se abstenha de pontuar a CNH 

da requerente e de cobrar débitos de multas lançadas no veículo 

motocicleta HONDA NXR 160 - OP - BÁSICO – BROS ESDD (CBS) MIX 

2019, PLACA QCE7016, COR LARANJA, CHASSI 9C2KD810KR219793, 

RENAVAM 1196926503.. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 

300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 09/06/2020, às 10h00, Sala 1, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Intime-se. Cumpra-se com urgência, pelo Oficial de Justiça 

plantonista. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015073-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BERTOLASSI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 1015073-25.2019.8.11.0041 AUTOR: 

EDMILSON BERTOLASSI DOS SANTOS 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. Fica desde já autorizado a expedição de alvará em 

favor da parte autora, mediante apresentação de dados bancários. 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: 1039927-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039927-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA MARCIA DE ARRUDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte 

requerida em ID 20297591, alegando a existência de contradição na 

decisão de ID 20055131. 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 
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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 20456573. 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 e financeiramente perante a parte embargante, que possui 

meios para efetivação da perícia. Assim, sendo uma das partes 

hipossuficiente na relação jurídica, poderá ocorrer a inversão probatório, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real, nos termos do § 

1º do artigo 373 do Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: § 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído.” Dessa forma, no caso, conquanto exista contradição, a decisão 

é válida ao determinar a realização de perícia e custeio pela embargante, 

pelos motivos já expostos. Ante o exposto, dou provimento parcial aos 

Embargos de Declaração, tão somente para eliminar a contradição 

existente com relação à assertiva de que a embargante impugnou o laudo 

pericial e solicitou a perícia médica. No mais, mantenho a inversão do ônus 

da prova devido à cristalina hipossuficiência da parte embargada frente à 

empresa embargante, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, ao qual caberia o ônus de suportar 

tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, 

o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Intime-se a embargante para depositar o valor 

dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de fevereiro de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001811-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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: 1001811-08.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte requerida 

em ID 20316651, alegando a existência de contradição na decisão de ID 

20075951. 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 21748494. 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 e financeiramente perante a parte embargante, que possui 

meios para efetivação da perícia. Assim, sendo uma das partes 

hipossuficiente na relação jurídica, poderá ocorrer a inversão probatório, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real, nos termos do § 

1º do artigo 373 do Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: § 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

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 
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hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Intime-se a embargante para depositar o valor 

dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de fevereiro de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019973-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY HENRIQUE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019973-85.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JURACY HENRIQUE COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos pela requerida (Id. 26691741) em face da decisão de Id. 

26230467. O embargante alega a existência de omissão no julgado, vez 

que a r. decisão dos embargos de declaração não se pronunciou acerca 

do pagamento administrativo já realizado em favor da parte embargada. 

Requer o acolhimento dos seus embargos para sanar a omissão e dar a 

correta aplicação à sentença, atenuando o valor já pago 

administrativamente em favor do embargado. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem 

tempestivos. Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 

1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: 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. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Analisando a sentença embargada, observo que razão assiste 

à embargante no que tange a omissão do julgado. Isso porque, verifico 

que a decisão dos embargos julgou procedente a ação, porém deixou de 

observar a existência do valor R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) pago administrativamente em favor do 

embargado. Desta feita, ACOLHO os presentes embargos de declaração, 

tão somente para eliminar a omissão existente com relação ao valor da 

condenação da sentença. Assim, considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez permanente parcial incompleta 

do MEMBRO INFERIOR ESQUERDO que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), e que a quantia já recebida administrativamente 

encontra-se no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), percebe-se o valor remanescente 

totalizando em R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta 

e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.193,75 (dois mil cento 

e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (05/11/2017). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de fevereiro 

de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019959-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DAL PRA OAB - MT22783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019959-67.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: FABIO OLIVEIRA FERREIRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

Fabio Oliveira Ferreira contra Porto Seguro Companhia de Seguros e Cia, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 15.661,45 (quinze mil seiscentos e sessenta e 

um reais e quarenta e cinco centavos). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 10/12/2018, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de falta de interesse de 

agir e impugnação da justiça gratuita, que serão analisadas a seguir. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

26651010), 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 10/12/2018. 

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. II – 

Da impugnação ao pedido de justiça gratuita O requerido afirma que o 

autor não trouxe qualquer documento a demonstrar a sua 

hipossuficiência. Entretanto, verifico que o Autor apresentou a carteira de 

trabalho em ID 22321359, no qual consta a informação de que o mesmo 

recebe aproximadamente o valor de R$ 1.303,31 (um mil trezentos e três 

reais e trinta e um centavos), demonstrando uma situação de 

incapacidade financeira. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à 

análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Certidão de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 19998918) e o laudo pericial 

(ID 26651010). 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$ 
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9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro inferior direito é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (10/12/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º 

e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027656-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA CARLOS PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027656-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CREUZA CARLOS PINTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

Creuza Carlos Pinto 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 28/04/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, adequação do valor da causa, inépcia da inicial e 

falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

27215114), 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 28/04/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da ausência 

de documentos essenciais à regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada 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 

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 21181630) e o laudo pericial (ID 

27215114). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos OMBROS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu ombro direito é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(28/04/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

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

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034737-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE MARQUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034737-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALAIDE MARQUES ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Alaide Marques Alves 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 02/05/2018, 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 26508974), 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 02/05/2018. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 22411977 a 

cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Carência da ação - Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar 

arguida referente a invalidade do boletim de ocorrência a fim de 

demonstrar nexo de causalidade, verifico que não merece prosperar haja 

vista a ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim 

de o nexo de causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. Passo à análise do mérito. III - 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento 

danoso (ID 22411962) e o laudo pericial (ID 26508974). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

SUPERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro superior direito é de 

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 (02/05/2018). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 700,00 (setecentos reis), 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: 1038018-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIGOR NOGUEIRA LEAO (AUTOR(A))

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: 1038018-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAIGOR NOGUEIRA LEAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Raigor Nogueira Leão 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). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 19/07/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 
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parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade 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 27338304), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 19/07/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 23074045) e o laudo pericial (ID 27338304). 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 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da indenização 

– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – 

R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu pé esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (19/07/2019). 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-615 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEI ARBITRAL 

(LEI 9.307/1996)

Processo Número: 1031207-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - 

ETEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S.A. - INCOMISA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES OAB - SP302478 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031207-30.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO 

GROSSO S.A. - ETEM REQUERIDO: INDUSTRIA CONSTRUCOES E 

MONTAGENS INGELEC S.A. - INCOMISA Pelo que se infere dos autos, 

encontra-se em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba 

– São Paulo os autos nº 1004743-98.2019.8.26.0445, onde se processa o 

plano de recuperação judicial da empresa executada. Dessa forma, em 

virtude da novação creditícia, o feito deverá ser extinto, sem resolução 

meritória, devendo o procedimento para recebimento do crédito referente 

aos presentes autos ser realizado junto ao Juízo da Recuperação Judicial 

acima mencionado. Neste sentido: “DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da 

obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há 

possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de 

recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que 

haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é 

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito 

no juízo universal. 4. Recurso especial provido.” (STJ – REsp 1272697/DF, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

02/06/2015, DJe 18/06/2015) – grifo nosso. Ante o exposto, com suporte 

no acima mencionado, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, III 

do CPC. Outrossim, defiro a expedição da guia de habilitação de crédito em 

favor do exequente e de seu advogado, fornecendo as cópias 

necessárias para tanto. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá, 17 de fevereiro 2020. Vandymara Galvão 

R. P. Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042598-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042598-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS AUGUSTO DA SILVA SANTANA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Carlos Augusto da Silva Santana 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 15/07/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa, 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 26372952), 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 15/07/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da ausência 

de documentos essenciais à regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

carteira de identidade do requerente, que consta os documentos de RG e 

CPF. Ademais, a indenização por veículo não identificado, será paga nos 

mesmos valores condições e prazos como elenca o art. 7º da Lei 6194/74. 

Por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. IV - Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 

Passo à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 24337674) e o laudo pericial 

(ID 26372952). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos OMBROS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu ombro direito é de 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 (15/07/2019). 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021482-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA HELENA MARTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT9203-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT6668-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021482-22.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDRA HELENA MARTINI REU: CX CONSTRUCOES LTDA O contrato 

objeto do pedido de rescisão contém na Cláusula Décima Primeira – Do 

Foro que “As partes elegem livremente e de comum acordo, o Tribunal de 

Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda – TARCOM, CNPJ 

07.314.575/0001-28, situado na Rua Comandante Costa, nº 1144, em 

Cuiabá-MT, para dirimir quaisquer conflitos advindos do presente contrato, 

através da Conciliação, Mediação ou Arbitragem, em concordância com a 

Lei 9.307/96.” A ré, na contestação, arguiu preliminar de extinção da ação 

pela existência de convenção de arbitragem. A autora, ao impugnar a 

contestação, alegou que tal preliminar vem sendo mitigada pelos Tribunais, 

por se tratar de relação de consumo. No entanto, ao contrário do 

entendimento da autora, resta incontroversa a instituição da convenção de 
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arbitragem e a ré pugnou pela sua aplicação, não concordando com a 

intervenção jurisdicional. Diante disso, impõe-se a extinção do processo, 

nos termos do artigo 485, VII do CPC. Neste sentido, tanto o TJMT, como o 

STJ, já pronunciaram: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE EXTINGUIU 

O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA 

- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL - POSSIBILIDADE DE 

EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A existência de 

cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de 

livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua 

contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Em que 

pese a competência do tribunal arbitral não excluir a possibilidade de 

atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, esta se dá somente 

após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32, I e 33 da 

Lei de Arbitragem. (N.U 0055230-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no 

DJE 23/04/2019)” “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO ARBITRAL. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES. 

DISSÍDIO NOTÓRIO. 1. Contrato celebrado entre as partes com cláusula 

compromissória expressa, estabelecendo a arbitragem como instrumento 

para solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa ou 

reivindicação dele decorrente, e impossibilitando que as partes recorram 

ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento. 

2. O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8º, § único, da Lei 

n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e 

eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, 

pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a 

jurisdição estatal. 3. Incumbe, assim, ao juízo arbitral a decisão acerca de 

todas questões nascidas do contrato, inclusive a própria existência, 

validade e eficácia da cláusula compromissória. 4. A hipossuficiência 

reconhecida na origem não é causa suficiente para caracterização das 

hipóteses de exceção à cláusula Kompetenz-Kompetenz. 5. Dissídio 

notório do acórdão recorrido com a linha jurisprudencial do STJ acerca da 

questão. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1598220/RN, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

25/06/2019, DJe 01/07/2019) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução demérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

Contudo, deferida a gratuidade da justiça em favor da parte autora, 

mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser 

cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 

98, §3º, do CPC. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035113-96.2017.8.11.0041

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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035113-96.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por TÓKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que na data de 07/09/2015, houve 

oscilação de energia elétrica na unidade consumidora do segurado 

descrito na inicial, danificando equipamentos elétricos em sua residência. 

Diante da ocorrência, a autora teve que arcar com o valor da indenização 

securitária no importe de R$ 13.293,50 (treze mil duzentos e noventa e 

três reais e cinquenta centavos). Assim, asseverando ser a ré a 

responsável pelo sinistro, pugna pela sua condenação ao pagamento da 

importância de R$ 13.293,50, a título de danos materiais, além da verba de 

sucumbência. A ré apresentou contestação, arguindo a ausência de 

responsabilidade objetiva e de inexistência de nexo de causalidade entre 

os fatos e os danos efetivos; ocorrência de caso fortuito e força maior; 

ausência de pedido administrativo; inexistência de danos materiais; pedido 

de devolução dos equipamentos salvados. Ao final, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação, 

rechaçando os argumentos suscitados na contestação. A parte autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide; a parte ré pela realização de 

audiência de instrução. É o breve relato. Fundamento e Decido. O feito não 

demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Cinge-se a 

controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em face da 

responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou a danificação de 

equipamentos eletrônicos na residência do segurado, ocasionando danos 

materiais de R$13.293,50 (treze mil duzentos e noventa e três reais e 

cinquenta centavos). Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão 

inicial merece guarida. Inicialmente é válido salientar que a 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independente de culpa. Os artigos 14 

e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” Para imputar a responsabilidade pelos danos 

causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do 

prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso 

que a autora ressarciu o segurado no valor total de R$ 13.293,50 (treze 

mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), 

sub-rogando-se no direito do usuário do serviço de energia elétrica. 

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, 

uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de 

energia elétrica, consoante se extrai do laudo técnico juntado com a inicial, 

emitido por empresa especializada. Sendo assim, não há dúvidas de que, 

havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está 

obrigada a reparar os danos ocasionados. Ademais, conquanto a 

seguradora tenha requerido a produção de prova pericial, e a devolução 

das peças/equipamentos indenizados ao segurado, verifica-se que o 

equipamento danificado foi devidamente reparado, não sendo possível 

exigir que este ainda esteja na mesma condição que à época do sinistro – 

ocorrido em 2015 –, razão pela qual se mostram prejudicados tais pleitos. 

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, 

não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora (art. 373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser 

responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela 

seguradora demandante. Outro não é o entendimento do E. TJMT: 

“QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 
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direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)” Ante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor 

de R$ 13.293,50 (treze mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do 

desembolso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035397-07.2017.8.11.0041

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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035397-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (“MAPFRE”) em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para 

tanto, afirma que nas datas de 14/04/2014, 25/09/2014 e 07/09/2015, 

houve oscilação de energia elétrica nas unidades consumidoras dos 

segurados descritos na inicial, danificando equipamentos elétricos em 

seus imóveis. Diante da ocorrência, a autora teve que arcar com o valor 

da indenização securitária no importe total de R$ 46.322,24 (quarenta e 

seis mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos). Assim, 

asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, pugna pela sua 

condenação ao pagamento da importância de R$ 46.322,24, a título de 

danos materiais, além da verba de sucumbência. A ré apresentou 

contestação no Id. 12967858. Em preliminar, suscitou a falta de interesse 

de agir da autora, ante a ausência de reclamação dos segurados pela via 

administrativa; e a necessidade de desmembramento dos casos, ante o 

prejuízo à defesa da concessionária. Em prejudicial ao mérito, apontou a 

prescrição da pretensão inicial. No mérito propriamente dito, arguiu a 

ausência de responsabilidade objetiva e de inexistência de nexo de 

causalidade entre os fatos e os danos efetivos; ocorrência de excludente 

de responsabilidade; ausência de pedido administrativo; inexistência de 

danos materiais; pedido de devolução dos equipamentos salvados. Ao 

final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação, rechaçando os argumentos suscitados na contestação. A 

parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide; a parte ré pela 

realização de audiência de instrução. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. 

Preliminar de falta de interesse de agir Da análise da petição inicial, 

extrai-se o interesse de agir da autora diante da necessidade do 

reconhecimento judicial da responsabilidade da requerida pelos danos 

aduzidos na petição inicial, bem assim do direito de regresso à seguradora 

requerente, sendo a ação adequada à obtenção do provimento almejado. 

Ademais, desnecessário o esgotamento da via administrativa para o 

ajuizamento da ação de ressarcimento de danos, sob pena de violação ao 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Com essas 

considerações, rejeito a preliminar. Pedido de desmembramento das 

demandas Conquanto defenda a necessidade de desmembramento dos 

casos descritos na petição inicial, a requerida não indicou nenhum fato ou 

argumento apto a demonstrar o prejuízo à sua defesa, tendo se limitado a 

defender o seu direito à rápida solução do litígio, e o comprometimento à 

eventual instrução processual. Desta feita, ausente a demonstração de 

prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, indefiro o pedido de 

desmembramento das demandas. Prejudicial de prescrição Como é cediço, 

o STJ entende que “ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado 

em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora 

sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional 

aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que 

despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado". (...) 

(AgInt no AREsp 891.044/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) No caso, tendo 

em vista que é de consumo a relação jurídica originária – estabelecida 

entre o segurado e a concessionária requerida –, aplica-se o prazo 

prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, verbis: “Art. 27. 

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados 

por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, 

iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de 

sua autoria.” Desta feita, considerando que os sinistros nos imóveis dos 

segurados da autora ocorreram nas datas de 14/04/2014, 25/09/2014 e 

07/09/2015, e que a presente demanda foi ajuizada em 23/11/2017, 

conclui-se que a pretensão ao ressarcimento de danos não foi atingida 

pela prescrição. Com essas considerações, rejeito a prejudicial. Mérito 

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em 

face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou na danificação 

de equipamentos eletrônicos nas residências dos segurados, 

ocasionando danos materiais de R$ 46.322,24 (quarenta e seis mil, 

trezentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos). Sem maiores 

sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é 

válido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia 

elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independente de 

culpa. Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem 

que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” Para imputar a responsabilidade pelos danos 

causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do 

prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso 

que a autora ressarciu os segurados no valor total de R$ 46.322,24 

(quarenta e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e quatro 

centavos), sub-rogando-se no direito dos usuários do serviço de energia 

elétrica. Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da 

requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na 

rede de energia elétrica, consoante se extrai dos laudos técnicos juntados 

com a inicial, emitidos por empresa especializada. Ademais, conquanto a 

seguradora tenha requerido a produção de prova pericial, e a devolução 

das peças/equipamentos indenizados aos segurados, verifica-se que os 

equipamentos danificados foram devidamente reparados, não sendo 

possível exigir que estes ainda estejam nas mesmas condições que à 

época dos sinistros – ocorridos em 2014 e 2015 –, razão pela qual se 

mostram prejudicados tais pleitos. Consigno ainda que a requerida ficou 

apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). 

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de 

energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos 

ocasionados, no valor de R$ 46.322,24 (quarenta e seis mil, trezentos e 

vinte e dois reais e vinte e quatro centavos). Nesse contexto, deve ser 

responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela 

seguradora demandante. Outro não é o entendimento do E. TJMT: 

“QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 
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responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)” Ante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do 

valor de R$ 46.322,24 (quarenta e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e 

vinte e quatro centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de 

cada desembolso, conforme descrito na petição inicial. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005915-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON LEAL SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

1005915-09.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o pedido de parcelamento 

das custas e taxas iniciais formulado pelo autor, que deverão ser pagas 

em 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas. Concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para o recolhimento da primeira parcela. Decorrido o prazo, e 

não tendo o autor informado o pagamento da 1ª parcela, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041891-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO URUGUAY DE ALMEIDA (REQUERENTE)

N. V. N. U. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1041891-48.2018.8.11.0041 Vistos. Colha-se 

parecer do Ministério Público. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006076-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006076-19.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Analisando 

os autos, verifico que os documentos pessoais do autor de ID 29175940 

encontram-se ilegíveis. Desta forma, intime-se a parte autora para que, em 

15(quinze) dias, apresente cópias legíveis dos documentos pessoais. 

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006073-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PATRICIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006073-64.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Analisando 

o autos, verifico que os documentos do autor de ID 29175904 

encontram-se ilegíveis. Desta forma, intime-se a parte autora para que, em 

15(quinze) dias, apresente cópias legíveis dos documentos pessoais. 

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006027-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO RODRIGUES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006027-75.2020.8.11.0041 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, 18 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005872-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARTINS DE OLIVEIRA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005872-72.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 
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Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo, deverá juntar aos autos cópias dos 

documentos pessoais, bem como documentos legíveis dos constantes no 

ID 29107504 e ID 29107495. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 

2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006220-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006220-90.2020.8.11.0041 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, 18 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006527-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006527-44.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar a 

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). Em igual prazo, deverá a autora apresentar documentos que 

comprovam os alegados descontos das parcelas do empréstimo 

consignado em sua folha de pagamento. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006626-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A F BORGES EIRELI - ME (EMBARGANTE)

VALERIA CAMARA ALENCAR (EMBARGANTE)

ALANCARMO FERREIRA BORGES (EMBARGANTE)

ALANCELMO FERREIRA BORGES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WORLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006626-14.2020.8.11.0041 DESPACHO Os embargantes 

requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessitam do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-os para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 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, 18 de 

fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056842-13.2019.8.11.0041

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:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

CLEBERSON DA ROCHA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056842-13.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 16/06/2020 Sala: Conciliação 1 Horário: 12:30 - 

12:59, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1057996-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

1057996-66.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o pedido de parcelamento 

das custas e taxas iniciais formulado pelo autor, que deverão ser pagas 

em 4 (quatro) 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(a) 

autor(a) adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou 

informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1006329-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE PAULO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA SOARES OAB - MT27476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI LEANDRO FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006329-07.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034073-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARCIA TORRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034073-45.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

certidão de id. 27275602 e considerando que a presente ação foi ajuizada 

em outubro de 2018, 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 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. Cumpra-se com urgência. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006375-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR TAVARES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006375-93.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Analisando 

os autos, verifico que alguns documentos médicos do autor de ID 

29239353, encontram-se ilegíveis. Desta forma, intime-se a parte autora, 

para que, no prazo de 15(quinze) dias, apresente cópias legíveis destes 

documentos. Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021499-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALBRING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021499-53.2019.8.11.0041 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, 18 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017013-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017013-25.2019.8.11.0041 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, 18 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014998-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERRARI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014998-83.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. ANA MARIA 

ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014998-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERRARI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014998-83.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte ré para especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000522-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE OLIVEIRA BARROS MALHEIROS OAB - 545.235.831-53 

(REPRESENTANTE)

ROSEMBERG ALMEIDA BARCELOS OAB - MT23512/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000522-06.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 15/06/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 11:00 - 11:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Havendo interesse de menor, colha-se parecer do Ministério 

Público. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006141-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE CARLA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006141-14.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/06/2020 Sala: Conciliação 

3 Horário: 10:30 - 10:44, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006124-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAMILA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006124-75.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 12:30 - 12:44, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006107-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELINA BARBOSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006107-39.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 12:45 - 12:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035798-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDISON FERREIRA ALBRES (REQUERENTE)

EMERSON FERREIRA ALBRES (REQUERENTE)

ZILDERLANDIA ZILMAR FERREIRA ALBRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI MENDES FERRACINI (REQUERIDO)

FABIOLA ABREU LEITE FERRACINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035798-35.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia: 02/06/2020 Sala: Conciliação 6 Horário: 08:30, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006180-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE ANTONIA CAMPOS ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006180-11.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 13:00 - 13:14, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005526-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN LUTZ EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO OAB - MT26406/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHECKAUTO CONSULTORIA TECNICA E INFORMACOES VEICULARES 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005526-24.2020.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 16/06/2020 Sala: Conciliação 1 Horário: 08:30 - 

08:59, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006214-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS VENANCIO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006214-83.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 16/06/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 11:00 - 11:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005709-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005709-92.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 13:30 - 13:44, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006409-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL DA SILVA ALVES OAB - 062.665.701-65 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006409-68.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 12:45 - 12:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006578-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

MANOEL CAMILO DA CRUZ OAB - 304.278.511-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006578-55.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 13:00 - 13:14, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 
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aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006575-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EVERSON ARRUDA PINTO OAB - 630.963.821-15 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006575-03.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 13:15 - 13:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035813-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SILVA DAMASCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035813-04.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004471-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO ANDRADE E SILVA (REU)

AUDIOPLAY ÁUDIO VÍDEO E AUTOMAÇÃO (REU)

P.R. ANDRADE E SILVA - ME (REU)

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR (REU)

MARIA APARECIDA DE ANDRADE - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004471-38.2020.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 30/06/2020 Sala: Conciliação 1 Horário: 09:00 - 

09:29, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038593-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENISLEY MACHADO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038593-14.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058307-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA BARROS DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058307-57.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda 

da inicial, bem como, os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 

24/06/2020 Sala: Conciliação 1 Horário: 13:45 - 13:59, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 
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advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045991-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BUENO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA SILVA OAB - MT26445/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USEBENS SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1045991-12.2019.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que a petição de id. 28735743 não está legível, intime-se a 

autora para correção, em 05 (cinco) dias. Após, concluso com urgência, 

eis que há pedido de tutela pendente de análise. 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: 1058118-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRECIDIO MAXIMIANO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058118-79.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda 

da inicial, bem como, os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 

22/06/2020 Sala: Conciliação 7 Horário: 14:00 - 14:14, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020392-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDINETE DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020392-71.2019.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que a presente ação foi ajuizada em maio de 2019 e, até a 

presente data a ré não foi citada e, ainda, que somente há pauta para 

audiência em junho de 2020, 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 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. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038551-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA ALVES COSTA ELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT7304-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMESUL CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

PRIMESUL CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038551-62.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Diante do 

endereço apresentado, designo audiência de conciliação para o dia 

09/06/2020 às 10:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação no endereço informado na petição de id. 

28542934, 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, 18 de fevereiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006392-32.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AUGUSTO SILVA BARBOSA OAB - 066.082.871-51 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006392-32.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 12:30 - 12:44, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1037988-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EVANDE BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

JASSI ALVES DE LIMA OAB - 205.083.281-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037988-68.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para especificar as provas que pretendem produzir, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036620-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE FURINI DA SILVA (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)

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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036620-24.2019.8.11.0041 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, 18 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029905-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL JUNIOR 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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1029905-34.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que o médico perito Marcos Benedito Gabriel, 

designou perícia para o dia 17/03/2020 ás 16:00 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, 18 de fevereiro de 2020. 

JOAO MARCIO CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043321-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FONSECA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043321-98.2019.8.11.0041 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, 18 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044778-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CARVALHO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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. 1044778-05.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040391-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE GARCIA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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. 1040391-10.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040032-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON AVILA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040032-60.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017197-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JEFERSON ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017197-83.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que o médico perito Roberto Gomes de Azevedo, 

designou perícia para o dia 02/03/2020 ás 08:00 horas (o atendimento 

será por ordem de chegada das 08:00 as 11:00 da manhã), a ser 

realizado no consultório médico localizado na Rua 24 de Outubro, N° 827, 

Sala 8, Galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, Cuiabá-MT, Fone (65) 

2127-8022. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. JOAO MARCIO CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036148-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMOZINA ALVES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036148-57.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. ANA MARIA 

ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014381-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL LEAO FLAUZINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014381-94.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 28810843, 

referente ao pagamento da condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009161-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEN LEANDRO VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009161-81.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que o médico perito Flávio Ribeiro de Mello, 

designou perícia para o dia 22/04/2020 ás 09:00 horas, a ser realizado no 

endereço situado a Avenida das Flores, N° 843, Sala 11, 1° Andar, bloco 

anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá 

(entrada pela Rua das Dálias), Cuiabá-MT, Fone (65) 3025-3060. Sendo 

assim, nos termos do artigo 482, IV da CNGC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação ás partes para comparecerem na perícia designada. 

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. JOAO MARCIO CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038891-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038891-06.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para especificar as provas que pretendem produzir, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013111-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JUSTINO DE LUNA (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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013111-98.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que o médico perito Flávio Ribeiro de Mello, 

designou perícia para o dia 22/04/2020 ás 09:15 horas, a ser realizado no 

situado a Avenida das Flores, N° 843, Sala 11, 1° Andar, Bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá (entrada pela 

Rua das Dálias), Cuiabá-MT, Fone (65) 3025-3060. Sendo assim, nos 

termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação ás partes para comparecerem na perícia designada. Cuiabá, 18 

de fevereiro de 2020. JOAO MARCIO CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014219-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014219-36.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que a médica perita Mairy Noce Brasil, designou 

perícia para o dia 24/03/2020 ás 10:00 horas, a ser realizada no endereço 

Clínica da Mulher, Rua G, N° 10, Bairro Miguel Sutil, Cuiabá-MT, Fone (65) 

3642-3020/3052-3072. Sendo assim, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação ás partes para comparecerem 

na perícia designada. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. JOAO MARCIO 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023460-97.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 18 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004263-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004263-59.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que a médica perita Mairy Noce Brasil, designou 

perícia para o dia 24/03/2020 ás 10:30 horas, a ser realizada no endereço 

Clínica da Mulher, Rua G, N° 10, Bairro Miguel Sutil, Cuiabá-MT, nas 

imediações da TV Gazeta, onde deverão comparecer o requerente e os 

assistentes técnicos indicados pelas partes. Fone (65) 

3052-3072/3642-3020. Sendo assim, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação ás partes para comparecerem 

na perícia designada. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. JOAO MARCIO 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027664-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

A. S. RIBEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027664-87.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: A. S. RIBEIRO - ME, ALCIONE SANTOS RIBEIRO 

REQUERIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Por meio da decisão proferida junto 

ao ID n. 10073874 foi determinado que as reclamadas disponibilizassem, 

provisoriamente, um veículo similar e sem defeitos à autora, em 

substituição ao veículo defeituoso por ela adquirido, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Sobrevieram embargos de declaração da ré DOMANI DISTRIBUIDORA 

DE VEÍCULOS afirmando a impossibilidade de cumprir a liminar pelo fato de 

a parte autora ter retirado o veículo na data de 05/09/2017, ou seja, antes 

do deferimento da liminar, requestando, assim, pela sua revogação. 

Instada a se manifestar, a parte autora confirmou a retirada do seu 

veículo, reconhecendo a perda do objeto em relação a decisão de 

determinou a disponibilização de veículo reserva. Pois bem. Diante da 

confirmação da autora de que o veículo foi retirado na data de 05/09/2017, 

tem-se que a tutela de urgência perdeu a sua eficácia, razão pela qual 

acolho os embargos de declaração e revogo a liminar concedida junto ao 

ID n. 10073874. De outro giro, em face da impossibilidade da realização da 

audiência por falta de data, designo audiência de conciliação para o dia 

29/10/2018, às 9h. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037392-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA CRISTINA DA SILVA DE LACERDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037392-84.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 18 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051560-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 
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(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1051560-91.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 18 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006187-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODECIO ARAUJO MELO HOLANDA (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006187-71.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a petição de ID 27795714, referente 

ao pagamento da condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 de 

fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048594-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EJDS GESTAO EM APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1048594-58.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Para 

análise do pedido retro, traga a exequente o cálculo atualizado da 

obrigação. Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025034-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNELSON DA SILVA SANTANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1025034-24.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 23290701, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

18 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004259-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAINA ROGER VALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004259-51.2019.8.11.0041 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, 18 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022872-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUPORTE COM. E IND. DE ESQUAD. DE ALUMINIO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEIA ALMEIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022872-22.2019.8.11.0041 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 manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 23878498, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

18 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1040889-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELO E PAULETTI LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040889-43.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 24060821, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

18 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041028-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DELFINO CESAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT6668-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041028-92.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034432-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. Y. C. Y. (AUTOR(A))

JEFFERSON YOSHINARI FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034432-58.2019.8.11.0041 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, 18 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015307-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIRA DOS SANTOS COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015307-07.2019.8.11.0041 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, 18 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029559-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNO ARAUJO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS GONCALVES PIGNATARI OAB - SP398244 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1029559-15.2019.8.11.0041 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, 18 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033772-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SANTANA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033772-64.2019.8.11.0041 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, 18 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004428-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANLU ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004428-04.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais com pedido de tutela de urgência em desfavor de ANLU Artigos do 

Vestuário Ltda (Nathalia Modas), em que foi indeferido pedido de 

antecipação de tutela formulado pela autora na inicial, em razão da 

ausência na demonstração da probabilidade do direito, conforme os 

termos da decisão de id. 28844198. A a autora formulou pedido de 

reconsideração da referida decisão e apresentou documentos de id. 

29132317, id. 29132319, id. 29132320, id. 29269581, id. 29269583, id. 

29269584, id. 29269585, id. 29269588, id. 29269589, id. 29269590, id. 

29271141, id. 29271143, id. 29271144, id. 29271145, id. 29271146, id. 

29271147, id. 29271148, id. 29271149, id. 29271150, id. 29271151). Diante 

dos documentos apresentados pela autora, em especial o Boletim de 

Ocorrência n.º 2014.193274, verifico a possibilidade de rever meu 

posicionamento e, nesse juízo de cognição sumária, conceder a tutela 

provisória de urgência almejada, eis que evidenciada 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, a autora 

afirma que desconhece o débito que ensejou a negativação de seu nome, 

sendo que desde o ano de 2014 vem sofrendo diversas cobranças que, 

segundo ela, são fruto de fraude de terceiros, sendo, portanto, indevidas. 

Assim, estando o débito judicialmente discutido em sua integralidade, 
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merece acolhimento a pretensão para determinar que a ré suspenda a 

negativação de seu nome em razão do débito discutido nos autos. 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 suspenda a negativação do nome da autora em razão do débito 

impugnado, até o deslinde do feito. Cumpram-se as demais determinações 

da decisão de id. 28844198. Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006863-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR TEODORO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MATEUS ROYER (REU)

MONALISA RIBEIRO BORGES (REU)

ADENILDO DANIEL BORGES (REU)

ANDREIA PAULA RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006863-48.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de despejo para uso próprio c/c rescisão contratual c/c cobrança 

de alugueis vencidos e encargos contratuais – com pedido de tutela 

antecipada proposta por Ademar Teodoro Rodrigues em face de Gustavo 

Mateus Royer, Monalisa Ribeiro Borges Royer, Adenildo Daniel Borges e 

Andreia Paula Ribeiro Borges, aduzindo, em síntese, que firmou contrato 

de locação residencial do imóvel localizado à Rua dos Buritis, n.º 358, 

Condomínio Residencial Valle das Palmeiras, Apt. 106, Torre Fênix Torre II, 

Bairro Jardim das Palmeiras em Cuiabá/MT, com vigência de 10/04/2019 a 

10/04/2020. Afirma que os réus passaram a descumprir o pactuado, 

deixando de pagar os aluguéis e obrigações acessórias, estando 

inadimplente com os valores relativos aos meses de novembro/2019, 

dezembro/2019 e janeiro/2020. Diante disso, requer o deferimento da 

tutela de urgência, a fim de que seja decretado o despejo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Concedo ao autor os benefícios da 

assistência judiciária gratuita e defiro a tramitação prioritária em razão de 

sua idade. Infere-se que o autor pretende a desocupação e retomada do 

imóvel locado aos réus, localizado à Rua dos Buritis, n.º 358, Condomínio 

Residencial Valle das Palmeiras, Apt. 106, Torre Fênix Torre II, Bairro 

Jardim das Palmeiras em Cuiabá/MT, ao argumento de inadimplemento de 

alugueres. As possibilidades de despejo liminar estão previstas no artigo 

59, § 1º, da Lei nº 8.245/91. Contudo, o inciso IX: “IX – a falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o 

contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo.” O art. 37 da citada Lei, dispõe: “Art. 

37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes 

modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança 

locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.” No 

caso dos autos, o contrato está garantido pela fiança, conforme se infere 

do Contrato de Locação de Imóvel que acompanha a inicial. Nesse sentido 

o TJMT decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DESPEJO C/C 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESPEJO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 59, IX, DA LEI Nº. 8.245/91 – CONTRATO ASSEGURADO POR 

GARANTIA (FIANÇA) – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Da inicial da ação de despejo ajuizada, verifica-se que a 

causa de pedir é exclusivamente a falta de pagamento, tendo o 

autor/agravante fundamentado a sua pretensão com base no art. 59, § 1º, 

IX, da Lei nº. 8.245/91. No caso em tela, em uma análise sumária dos 

fatos, verifica-se que o contrato de locação firmado entre as partes 

encontra-se garantido por fiança, garantia locatícia prevista no art. 37, da 

Lei de regência. Se assim ocorre, a decisão vergastada merece ser 

mantida porquanto não preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão da liminar pretendida, na forma do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 

8.245/91.” (N.U 1009881-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

19/12/2019) (destaquei) “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – INDEFERIMENTO – INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS DE LOJA 

DE USO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER – PEDIDO DE LIMINAR – 

REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, INC. IX, DA LEI 8.245/91 – EXISTÊNCIA DE 

GARANTIA (FIANÇA) CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

RECURSO DESPROVIDO. É possível a concessão da antecipação de tutela 

nas ações de despejo desde que estejam presentes os requisitos do 

artigo 273 do Código de Processo Civil (Precedentes do STJ). Estando 

demonstrado nos autos que o contrato está provido por uma das garantias 

previstas no art. 37 da Lei 8.245/91 (fiança), impõe-se o indeferimento da 

liminar de despejo fundada na falta de pagamento do aluguel e seus 

acessórios.” (TJMT, AI 19988/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014). (destaquei) “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LIMINAR DE 

DESOCUPAÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL 

PRORROGADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - EXISTÊNCIA DE 

GARANTIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I - O art. 59, da Lei nº 

8.245/91, prevê os requisitos necessários e as hipóteses fáticas em que 

cabível o deferimento de medida liminar de desocupação em ação de 

despejo. II - Comprovada nos autos a existência de uma das garantias 

previstas no art. 37, da Lei nº 8.245/91, não há subsistir a medida deferida 

com fulcro no art. 59, §1º, inciso IX, do citado diploma legal. III - A Súmula 

214 do STJ, não tem aplicação para desobrigar o fiador no caso de mera 

prorrogação do contrato.” (TJMT, AI 37420/2012, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/07/2012, Publicado no DJE 01/08/2012). (destaquei) Posto isto, indefiro 

a tutela de urgência. Citem-se os réus para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias da sua citação oferecerem defesa ou purgar a mora, 

conforme previsão do inciso II do artigo 62 da Lei 8.245/1991. A ausência 

de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia das partes 

rés, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para contestação, 

certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste (art.348 do CPC). 

Deixo de conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez 

que a inicial se encontra completa, sendo desnecessário o aditamento. 

Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056443-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA VUOLO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT5495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

UMTE - UNIAO MATO-GROSSENSE DOS ESTUDANTES (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1056443-81.2019.8.11.0041 DECISÃO Na petição 

constante do Id 29135025, a autora afirma que embora a ré AGEMED 

tenha sido citada e intimada sobre o deferimento da tutela antecipada de 

urgência, a mesma não autorizou e/ou providenciou a realização do 

procedimento cirúrgico dentro do prazo estabelecido, permanecendo 

inerte. Diante disso, apresenta orçamento indicando o valor necessário 

para a realização do procedimento (R$ 20.000,00) e requer o bloqueio do 
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dinheiro. É o necessário. Decido. Em que pese não ter ocorrido a citação 

da UMTE – União Matogrossense dos Estudantes, há nos autos 

comprovante da citação e intimação da ré AGEMED Saúde S/A. Assim, em 

atenção à preservação da saúde da autora e ante a desídia da ré 

AGEMED em dar cumprimento à determinação judicial, defiro o pedido de 

bloqueio do valor necessário à realização do procedimento cirúrgico e 

expeço ordem ao BACENJUD para a penhora de dinheiro nas contas 

bancárias da ré AGEMED, de acordo com a regra prevista no art. 837 do 

CPC. Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que o 

resultado será encartado após o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Caso ocorra 

indisponibilidade acima da quantia acima referida, determino a imediata 

liberação do excesso (art. 854, §1º do CPC). Em sendo positivo o bloqueio, 

intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006641-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MAZURANA DA PENHA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

LUIZ DA PENHA CORREA OAB - MT8119-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

JOAO DA PENHA ARRUDA OAB - 292.790.461-87 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006641-80.2020.8.11.0041 Vistos e etc. LETICIA 

MAZURANA DA PENHA ARRUDA ajuizou ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de 

urgência em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Diante do equívoco 

da distribuição, a autora requereu a desistência do feito (id. 29298720). O 

réu sequer foi citado. Desta forma desnecessária a concordância da parte 

contrária quanto ao pedido de desistência. Assim, nos termos do art. 200, 

parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Custas pela autora, 

contudo, ficará suspensa a exigibilidade, eis que concedo à autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Deixo de condená-la nos 

honorários sucumbenciais, eis que o réu sequer foi citado. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032882-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PINHEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032882-62.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28988592). 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1046894-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO RIBEIRO DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE MACEDO BARBOSA OAB - MT2552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON PEDRINHO BRUSCHI (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1046894-47.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de 

aluguéis em atraso, movida por EUSTAQUIO RIBEIRO DE FARIA em 

desfavor de NILSON PEDRINHO BRUSCHI, já qualificados nos autos. As 

partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (ID 27202241). Os autos vieram conclusos É o relatório. 

Decido. 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 do CPC. Fica dede já autorizado o 

desarquivamento do feito a requerimento de qualquer das partes, sem 

ônus, até o prazo final do cumprimento do acordo. Custas e honorários na 

forma pactuada. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003907-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA GARCIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003907-93.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28811236). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025715-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DOS SANTOS FLUCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025715-28.2017.8.11.0041 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 
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impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

27721043). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045444-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE MARQUES DA COSTA (EXECUTADO)

CLEVERSON APARECIDO FELIX DE OLIVERIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1045444-69.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução de titulo extrajudicial, movida por ALTERNATIVA SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA - ME em desfavor de CLEVERSON APARECIDO 

FELIX DE OLIVERIA e outros.. As partes se compuseram e apresentaram 

os termos do acordo para homologação (ID 27948863). Os autos vieram 

conclusos É o relatório. Decido. 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 

do CPC. Fica desde já autorizado o desarquivamento do feito a 

requerimento de qualquer das partes, sem ônus, até o prazo final do 

cumprimento do acordo. Custas e honorários na forma pactuada. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059631-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANNE DE AZEVEDO FERNANDES REINERS (AUTOR(A))

RONALDO REINERS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059631-82.2019.8.11.0041 Vistos e etc. RONALDO 

REINERS e outros ajuizou ação de recisão contratual com pedido de 

devolução de quantias pagas c/c pedido de antecipação de tutela em 

desfavor de MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA. A 

inicial foi instruída com diversos documentos. O réu não foi citado. O autor 

requereu a desistência do feito (ID 28033028). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de recisão contratual 

com pedido de devolução de quantias pagas c/c pedido de antecipação de 

tutela proposta por RONALDO REINERS, CHRISTIANNE DE AZEVEDO 

FERNANDES REINERS em desfavor de MRV PRIME PROJETO MT Q 

INCORPORACOES SPE LTDA O autor desistiu do feito e requereu a sua 

extinção sem resolução do mérito. O réu sequer foi citado. Desta forma 

desnecessária a concordância da parte contrária quanto ao pedido de 

desistência. Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, 

homologo a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas pelo autor. Deixo de condená-lo nos 

honorários sucumbenciais, eis que o réu sequer foi citado. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040312-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALYS AIRAN DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040312-65.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28978178). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004473-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORDENICE DE SOUZA LOBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004473-42.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28985066). 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: 1035634-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSELINDO PINHEIRO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035634-07.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

29305421). 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 60 de 221



Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037881-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037881-58.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

29307481). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035078-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL FRANQUES 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035078-39.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

29012075). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037790-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037790-02.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28948624). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000947-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA SILVA TEIXEIRA PENA SOUZA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000947-04.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28960837). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036134-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO PAGOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH OAB - MT7655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036134-39.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação anulatória movida por DIEGO FERNANDO PAGOTTO em desfavor 

de VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA. As partes se compuseram e 

apresentaram os termos do acordo para homologação (ID 28478159). Os 

autos vieram conclusos É o relatório. Decido. As partes estão 

devidamente representadas e seus advogados têm poderes para transigir. 

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo o acordo para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. Custas 

remanescentes isentas em razão do acordo. Honorários na forma 

pactuada. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006614-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA DE LIMA PROENCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Sobre o desinteresse da parte autora na realização da conciliação, 

impõe-se esclarecer que a dispensa do ato depende de manifestação da 

parte contrária. Assim, determino seja citada a parte requerida com 

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

conciliação designada para o dia 8 de junho de 2020, às 12h, que será 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital - sala 3 (art. 
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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). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova 

formulado da parte requerente, postergo a apreciação para o momento 

posterior à apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da 

justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006581-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

GEOVAN BUENO DOS SANTOS OAB - 986.184.151-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 14h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Slaa 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006588-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GREGORIO PAPA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 14h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006677-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIRGINA RIBEIRO FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 12h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006682-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 13h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006684-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLISON LUAN XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 13h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006734-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO 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)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 13h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026348-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE SANTANA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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, 18 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016165-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MELQUIADES PEIXOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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, cabendo 

certificar que embora a parte requerida tenha sido intimada, não 

apresentou manifestação. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020, Assinado 

Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028436-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR JACOMO CLIVATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE CARLOS PAGOT (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 18 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: 1029160-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO BEZERRA 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))

 

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 retorno dos autos do Tribunal de Justiça, bem como 

acerca da manifestação da parte requerida, no prazo de 05 dias. Cuiabá, 

18 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: 1012379-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON RODRIGUES ALVES (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))

 

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

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012379-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON RODRIGUES ALVES (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))

 

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

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010739-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON ALEX DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE OAB - MT25162/O-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))

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

 

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

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010739-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON ALEX DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE OAB - MT25162/O-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))

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

 

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

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011791-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CATILHAINE PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011791-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CATILHAINE PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002744-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GUIMARAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (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 
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(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002744-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GUIMARAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011229-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN THOR SILVA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos ... CRISTIAN THOR SILVA PINTO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 29.8.2018 sofreu um 

acidente de trânsito, colidindo sua motocicleta com um veículo, 

ocasionando-lhe lesões permanentes e de natureza grave em membro 

superior, conforme inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à 

indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 

11.482/2007. Pugna pela aplicação da teoria da dinamização do ônus da 

prova, nos termos do § 1º do art. 373, do Código de Processo Civil Requer 

o processamento da ação para, ao final, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. Em contestação, a 

requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A, de adequação do valor da causa ao proveito 

econômico perseguido e, por fim, falta de interesse processual decorrente 

do não exaurimento da via administrativa, deixando de anexar a 

documentação exigida. Quanto ao mérito, que os documentos trazidos 

com a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de causalidade entre 

o acidente e as noticiadas lesões, enfatizando a ausência do boletim de 

ocorrência policial, bem como afirmando que, a teor do art. 5º, § 5º, da Le 

6.194/74, a indenização do seguro obrigatório somente ocorrerá se 

houver laudo pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – IML. Argumenta 

que, caso seja procedente o pedido, a indenização deverá ocorrer 

proporcionalmente, de acordo com a extensão da lesão, nos termos da 

Súmula 474 do STJ, após realização de perícia técnica judicial. Mostra-se 

contrário à inversão do ônus da prova, enfatizando não se aplicar neste 

caso as normas consumeristas. A audiência de conciliação resultou 

inexitosa e as partes saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual que atestou a 

incapacidade parcial incompleta da parte autora, diagnosticada com lesão 

em ombro esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento). Em 

impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou os termos da 

exordial e requereu a condenação da parte ré como litigante de má-fé. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o 

mérito, a análise das preliminares arguidas na peça de defesa. 

Assinale-se, quanto à primeira – alteração do polo passivo para inclusão 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, que tal 

pretensão não merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da 

indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda preliminar – 

adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido – 

saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte para precisar o grau de 

invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas narradas, mostra-se 

despropositado exigir-lhe fixar quantia correta enquanto não realizada 

perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 

22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Respeitante à terceira e última 

preliminar – ausência de interesse de agir por falta de requerimento 

administrativo –, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 
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Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de decisão administrativa por suposta ausência dos documentos 

indispensáveis não enseja a extinção do processo por falta de interesse 

de agir. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao argumento da requerida de 

imprescindibilidade do boletim de ocorrência policial, cumpre salientar que, 

para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a 

apresentação do referido documento quando presentes outros elementos 

nos autos que demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as 

lesões experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 
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jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o autor se submeteu a atendimentos médicos 

exatamente no dia do sinistro, constatando-se as lesões sofridas, 

impondo-se, assim, o afastamento de tal tese argumentativa. Quando à 

sustenta imprescindibilidade do laudo pericial emitido pelo Instituto Médico 

Legal – IML, cumpre anotar que tal argumento não prospera porque o 

referido laudo só é necessário para o pagamento do sinistro na via 

administrativa, mas jamais para o ajuizamento de ação judicial, assim se 

conferindo do aresto a seguir transcrito: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A 

TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO 

CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - 

INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do 

acidente, bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a 

juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova 

pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso 

do processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação 

do documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Vê-se, desse julgado, que, tendo 

sido realizada perícia judicial, mostra-se desnecessária a juntada de laudo 

médico emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, não se sustentando, por 

este fundamento, os argumentos da ré. Os documentos anexados aos 

autos, consistentes em laudos e prontuários médicos, ao contrário do 

afirmado pela ré, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte autora, o que foi constatado por perícia judicial, 

diagnosticando a existência de lesões em ombro esquerdo, quantificadas 

em 750% (setenta e cinco por cento). Nesse contexto, estando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte autora decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar corresponde a 25% (vinte e cinco por 

cento). Logo, considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, 

por isso, quantificadas em 75% (setenta e cinco por cento), revela-se 

justa e adequada a fixação de 75% de 25% do valor total da cobertura, 

que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos). Respeitante ao pleito de condenação da parte ré 

como litigante de má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar que inexistiu 

processo administrativo, mesmo diante da robusta prova carreada aos 

autos do exaurimento da via administrativa, cumpre anotar que, realmente, 

a inicial veio instruída com documento que demonstra a protocolização de 

requerimento administrativo endereçado ao Presidente da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Contudo, a seguradora, em 

sua peça de defesa, apesar de reconhecer a protocolização do 

requerimento administrativo, diz que tal pedido não consta no site da 

empresa por não ter cumprido as exigências da seguradora para a juntada 

dos documentos necessários. Vê-se, do exposto, que a empresa 

requerida não negou a protocolização do pedido administrativo, apenas 

esclareceu que tal pedido não chegou a ser processado por ausência dos 

documentos necessários exigidos para a regulação administrativa do 

sinistro, não caracterizando, assim, nenhuma das hipóteses elencadas no 

art. 80 do Código de Processo Civil, até porque a configuração da litigância 

de má-fé, na situação descrita no art. 80, II, do CPC, requer a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada, uma vez que 

a empresa requerida reconheceu a existência do pedido administrativo e 

afirmou que o pleito só não se consolidou por conta da ausência de 

documentos essenciais. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a 

jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por 

Cistian Thor Silva Pinto na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia d Seguros Gerais, para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), que corresponde ao percentual de 

18,75% do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 

Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Condeno-a também ao pagamento das custas processuais. No que 

diz respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013684-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERENTE)

JOSE EURIPEDES LEAO (REQUERENTE)

ELIETE DA GRACA FERREIRA LEAO (REQUERENTE)

ADRIANA PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

manifestar referente aos Embargos Declaração no ID 27155250, no prazo 

legal. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
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Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

manifestar referente aos Embargos Declaração no ID 27155250, no prazo 

legal. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013684-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERENTE)

JOSE EURIPEDES LEAO (REQUERENTE)

ELIETE DA GRACA FERREIRA LEAO (REQUERENTE)

ADRIANA PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

manifestar referente aos Embargos Declaração no ID 27155250, no prazo 

legal. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035225-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOLLEDO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 18 de 

fevereiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018489-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON JOSE RIBEIRO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

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: 1024884-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA GOMES LEITE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS GOMES PENNA OAB - MT9998/O (ADVOGADO(A))

Leonardo Reis Bregunci OAB - MT9962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar manifestação aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 18 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: 1047005-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME (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 o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 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: 1013830-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NILCEIA CARNIATTO GARCIA (EXECUTADO)

RUI CESAR COSTA BALAN (EXECUTADO)

HUGO HENRIQUE GARCIA (EXECUTADO)

JOSIANE DIAS BALAN (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 carta precatória devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 18 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: 1022049-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ GROSSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE DE MORAES FILHO OAB - MT3964-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILSON PALARO (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, comunicando a parte autora, via DJE a 

redesignação da audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 09/06/2020 Hora: 11:30 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 

18 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: 1023932-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA 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:

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

Outros Interessados:

POS PERICIAS MEDICAS ORTOPEDIA E SAUDE LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6ª 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 INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ARISTEU DIAS 

BATISTA VILELLA PROCESSO n. 1023932-35.2016.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: [Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários 

Advocatícios, Citação]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

ADEMILSON DA SILVA SANTOS Endereço: Inexistente, 1570, Rua dos 

Cravos-Bairro Jardim das Oliveiras, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 POLO PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7707, - DE 

5799/5800 A 7887/7888, CONSIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-070 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar acerca da ausência na perícia designada, 

comprovando através de documentos a impossibilidade do 

comparecimento, sob pena de extinção, nos termos do art, 485, §1º, do 

CPC, conforme despacho vinculado disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DESPACHO: "VISTOS ETC 

Intime-se a parte Autora pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da ausência na perícia designada, comprovando 

através de documentos a impossibilidade do comparecimento, sob pena de 

extinção, nos termos do art, 485, §1º, do CPC. Cumpra-se." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alega.r ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, YOULES 

ORMOND SILVA, digitei. CUIABÁ, 18 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020551-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR BRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

18 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: 1021992-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL DOS SANTOS VELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

18 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: 1024427-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSON RODRIGUES DA SILVA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

18 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: 1020039-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE ROSA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

18 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: 1022833-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LEONARDO GARCIA MARION (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

18 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: 1024898-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL VERISSIMO DA ROCHA (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))

 

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, 18 

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: 1018044-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VARGAS PIRES CORREA (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))

 

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, 18 

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: 1038563-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS MENDES REGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

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: 1004622-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ROSSI OPERA PRIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSI RESIDENCIAL SA (REU)

NIEVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

Vistos em correição. O CONDOMÍNIO ROSSI ÓPERA PRIMA, qualificado 

nos autos, propôs “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais c/c 

Pedido de Tutela de Urgência” em face ROSSI RESIDENCIAL S/A e NIEVRE 

EMPR. IMOB. LTDA, pessoas jurídica de direito privado, igualmente 

qualificadas, com o objetivo de obter a reparação dos defeitos 

apresentados no imóvel edificado pelos requeridos, bem como o 

pagamento de indenização por danos materiais em decorrência desses 

defeitos. Houve concessão de liminar, mediante agravo de instrumento. 

Depois de apresentadas contestação e impugnação, a parte autora 

apresentou o acordo avençado com as rés, mediante o pagamento, pela 

parte requerida, de 10 parcelas iguais no valor de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais) cada, mais quatro parcelas iguais de R$ 37.500,00 

(trinta e sete mil, quinhentos reais) a título de honorários. Na sequência, a 

parte requerida junta comprovante de pagamento das primeiras parcelas 

(principal e honorários - Id. n. 23332696). É o relatório. Decido. Não se 

visualizando indícios de irregularidade no acordo avençado entre as 

partes, HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, 

declarando extinto o feito. Custas e honorários na forma acordada. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo, cientificando-se 

as partes de que o descumprimento do acordo poderá ocasionar o 

desarquivamento do processo e a consequente execução do julgado pela 

parte autora. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2019. 

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029587-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY KLAYCKSON PEREIRA DE ARAUJO OAB - MS20109 

(ADVOGADO(A))

RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO OAB - MS15320 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO ALVORADA CUIABA (REU)

BROOKFIELD SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (REU)
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SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REU)

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO OAB - DF2221-O 

(ADVOGADO(A))

TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA OAB - DF15118 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-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 AS CONTESTAÇÕES, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033889-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA VITORIA CORDEIRO DAL CASTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1033889-55.2019.8.11.0041 – PJE Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes 

Requerente: Marcela Vitória Cordeiro Dal Castel Requerido: IUNI UNIC 

Educacional Ltda Vistos. Consta dos autos o deferimento parcial do pedido 

de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Segundo afirmado 

pela própria requerente, a obrigação de fazer almejada na presente 

demanda judicial já foi objeto de apreciação no âmbito da Justiça Federal, 

tendo sido deferida a liminar em 6 de novembro de 2017 ID 22247876, e 

proferida a sentença de mérito em 10 de maio de 2018, quando o pedido 

formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação 

de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar de Tutela 

Provisória de Urgência proposta pela requerente em face da UNIC e do 

FIES foi julgado parcialmente procedente, confirmando a tutela de urgência 

deferida, a fim de determinar às rés e, portanto, à ora requerida, que 

regularizasse a situação da autora relativamente a sua matrícula, acesso 

às aulas, avaliações, portal do aluno e ao aditamento do contrato de 

financiamento estudantil referente ao período de 1/2017 e subsequentes, 

incluindo débitos referentes ao semestre 2/2017 e adotar providências 

para garantir a continuidade do curso até o último semestre. Com efeito, se 

não se está aqui diante do instituto da coisa julgada por conta da ausência 

da outra requerida (FIES), que provocou a distribuição da primeira ação 

perante o Juizado Especial da Justiça Federal em razão da competência, e 

do acréscimo de novos pedidos, certo é, também, que não se está diante 

de providência a ser atendida em caráter de urgência e/ou fora da 

competência do juízo federal, na medida em que se optou por pleitear nova 

liminar depois de obtida a mesma ordem judicial quase dois anos atrás e 

não se prosseguiu no seu cumprimento ou no cumprimento da sentença, 

isso em relação aos pedidos de letras a, b e c da petição inicial e aos 

pedidos (iii) e (iv) da emenda à inicial. Quanto ao restante do pleito 

formulado na emenda à inicial, levando-se em conta a sentença judicial 

proferida pela Justiça Federal, é de se reconhecer em favor da requerente 

o requisito da probabilidade do direito, assim como o do perigo de dano, 

este visualizado na possibilidade de cobrança de valores que deveriam ter 

sido 100% suportados pelo FIES não fosse o erro cometido pela instituição 

de ensino, sem culpa nenhuma da requerente, conforme assinalado na 

sentença. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de tutela provisória 

de urgência, a fim de ordenar à requerida que se abstenha de promover 

qualquer tipo de cobrança além daquelas que já foram suportadas 100% 

pelo FIES, assim como as mensalidades do semestre 2/2019, bem como de 

condicionar a rematrícula e o aditamento do contrato nos próximos 

semestres até o final do curso para lançamento/acesso às notas da 

requerente ao pagamento dos débitos aqui discutidos.” (destaquei e 

sublinhei). Após comunicação de cumprimento da liminar pela ré, a autora 

vem informar que no ato da matrícula foi obrigada a se matricular em 3 

salas especiais para conclusão das matérias “Análise de Sinais e 

Sistemas”, “Teoria de Controle Moderno” e “Máquinas Elétricas” a um valor 

total de R$ 4.030,00, pedindo a extensão dos efeitos da liminar a essa 

cobrança. Ouvida a parte contrária, esta vem e confirma as cobranças, 

sustentando que a liminar não deve abranger tais cobranças, as quais se 

referem a serviços que não se incluem nos valores cobertos pelo 

financiamento. É o necessário. Decido. Inusitada a manifestação da ré, 

primeiro por defender o efetivo cumprimento da liminar, mesmo com a 

cobrança de excedente ao valor englobado pelo Financiamento Estudantil, 

quando o que a autora quer é a extensão dos efeitos da liminar, e, 

segundo, por compreender, equivocadamente, que está dando efetivo 

cumprimento à decisão judicial. Ora, restou determinado à ré se abster de 

“promover qualquer tipo de cobrança além daquelas que já foram 

suportadas 100% pelo FIES, assim como as mensalidades do semestre 

2/2019, bem como de condicionar a rematrícula e o aditamento do contrato 

nos próximos semestres até o final do curso para lançamento/acesso às 

notas da requerente ao pagamento dos débitos aqui discutidos”. Sendo 

assim, qualquer valor que extrapole a cobrança suportada pelo FIES não 

pode ser cobrado. A ré, no entanto, vem se defender com o 

reconhecimento de que está a cobrar, justamente, valores por serviços 

que não se incluem nos valores cobertos pelo financiamento, ou seja, 

cobrando o que foi expressamente vedado pela decisão, como se vê no 

seguinte parágrafo: “Excelência, a medida liminar é clara ao afirmar que 

não poderá ser cobrado da Autora qualquer valor que já esteja englobado 

pelo Financiamento Estudantil e seus aditamentos, bem como as 

mensalidades do período de 2091/2; todavia, faz-se mister demonstrar que 

os serviços de Sala Especial não se incluem nos valores cobertos pelo 

financiamento, tampouco integram as mensalidades regulares da 

semestralidade.” (destaquei) Para o efetivo cumprimento da liminar não 

deveria a ré cobrar nenhum valor que estivesse fora dos valores cobertos 

pelo financiamento, como admite que vem fazendo, ainda que por 

equívoco na interpretação do que ela mesma diz estar claro na decisão. 

Diante do exposto, para que não se reitere na incompreensão do óbvio, 

determino à ré que se abstenha de cobrar da autora, até a decisão de 

mérito, os valores alusivos às salas especiais para conclusão das 

matérias “Análise de Sinais e Sistemas”, “Teoria de Controle Moderno” e 

“Máquinas Elétricas”. No mais, quanto à manifestação derradeira da parte 

autora e os documentos juntados (ID 29261030), intime-se a parte ré para 

se manifestar em 5 dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

18 de fevereiro de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011174-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE SOUZA PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marlene Ferreira de Aguiar César OAB - MT15908-O (ADVOGADO(A))

JOSLAINE SANTOS DE SOUZA OAB - MT8597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA (REU)

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS OAB - MT7322-O (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO OAB - MT6524-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1011174-87.2017.8.11.0041 Vistos. Em atenção ao pedido de 

ajustes acerca da audiência de instrução e julgamento, para que seja feita 

a distribuição do ônus da prova e sejam fixados os pontos controvertidos, 

assinalo que a decisão saneadora já estabeleceu “incumbir aos 

requeridos (...) fazer prova de que não houve erro médico na cirurgia a 

que se submeteu o autor”, nisso residindo, por óbvio, o ponto 

controvertido, que pode ser esmiuçado, como é da preferência da parte 

que requer os ajustes de que fala o § 1º do art. 357 do CPC, em produzir 

prova de que não houve dano e/ou que eventuais danos não decorreram 

de erro no procedimento cirúrgico, nisso tudo residindo os elementos 

determinantes para a caracterização do dever de reparação por ato ilícito: 

dano, ato comissivo ou omissivo culposo e nexo de causalidade entre o 
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dano e o ato. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. 

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042606-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RAFAEL SOARES DE MELO 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:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. LUIZ RAFAEL SOARES DE MELO PEREIRA, 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 19 de outubro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida 

se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o 

interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter 

sofrido politrauma, polifratura e fartura da mão, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%, além dos 

danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Pede, assim, a 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados em R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou em 20% sobre o valor da causa, 

caso o direito reconhecido seja irrisório, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. 

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 25%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de requerimento administrativo e de 

comprovante de endereço em nome do autor, pugnando pela sua 

intimação para juntar o aludido documento no prazo de 15 (quinze) dias. 

Impugna o pedido de justiça gratuita, ao argumento de que o autor não 

trouxe aos autos comprovante de renda e, quanto ao mérito, diz 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, enfatizando 

que o boletim de ocorrência declarado posteriormente não possui força 

probante, se insurgindo contra a pretensão de indenização por danos 

morais. Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e 

extinção do processo sem resolução do mérito ou a improcedência do 

pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o 

autor reitera os termos da inicial. 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 salientar, quanto à primeira, 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 
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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. Quanto à ausência de comprovante de 

residência em nome do autor, impõe-se observar que, embora a inicial não 

esteja instruída com fatura de água, de luz ou qualquer outro comprovante 

em nome do demandante, o seu endereço está identificado na peça de 

ingresso e na procuração, assim também se inferindo dos demais 

documentos, não se visualizando irregularidade na comprovação de 

endereço que justifique o deferimento do pedido de chamamento do feito à 

ordem. Por fim, no tocante à impugnação à gratuidade da justiça, impõe-se 

salientar que, segundo a regra contida no art. 4º da Lei Federal n. 

1.060/50, não se pode exigir daquele que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita que produza prova de sua condição financeira e econômica 

insuficiente para arcar com o pagamento das custas e das despesas 

processuais, bastando que afirme não estar “em condições de pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou 

de sua família”. Todavia, a jurisprudência tem compreendido que, havendo 

dúvidas acerca da declaração de hipossuficiência, pode a assistência 

judiciária gratuita ser revogada, cabendo “ao interessado apresentar as 

provas necessárias à verificação de sua incapacidade financeira, em 

especial, comprovantes de rendimentos e declarações de imposto de 

renda”[1] e à parte contrária provar a inexistência ou o desaparecimento 

dos requisitos essenciais à revogação dos benefícios de assistência. 

Assim o entendimento da doutrina: “A prova em contrário, que derruba a 

presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que 

se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover 

os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. 

Deve ser comprovada pela situação atual do interessado e não por ilações 

acerca de sua pretérita situação e empresário, proprietário ou pessoa de 

posses. (...)” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em 

“Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante”, Revista 

dos Tribunais, 2010, p. 1562) No caso em comento, a requerida limita-se a 

deduzir a ausência de comprovação de renda do autor como não 

comprovação da hipossuficiência, sem qualquer prova de que ele reúna 

condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer o 

próprio sustento e o de sua família. Por outro lado, a cópia da CTPS do 

autor comprova a renda de pouco mais de um salário mínimo, o que faz 

presumir que, de fato, ele não poderá pagar as despesas processuais 

sem comprometer o seu sustento. 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 ...”[2] 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 
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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 mãe esquerda, 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 

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. 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 da mão esquerda, quantificadas em 25%, assim se inferindo 

do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita 

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). Referente à proibição da requerida de 

comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme sustentado na 

peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá 

procurar a parte autora em sua residência para tratar de assunto 

relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a 

desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, 

toda e qualquer questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. 

Logo, merece guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de 

abordagem na residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à 

parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE 

- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

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 Luiz Rafael /soares de 

Melo Pereira 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), exceto em relação ao reembolso 

que deverá incidir desde a data da despesa. Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 

obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

§ 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o 

bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido 

para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] (TJ/MT - 

AI 21123/2014 – Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Marilsen Andrade 

Addario, j. 6.8.2014, p. no DJE 14.8.2014) [2] 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: 1039176-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS AUGUSTO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, ISAIAS AUGUSTO LEITE, 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 

9.9.2018 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 

nítido o dano moral sofrido. Diz ter sofrido politrauma, polifratura e fratura 

do braço, 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 sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 50%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

documentação do requerimento administrativo, pugnando, por isso, pela 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC. Quanto ao mérito, assevera que a condenação não deverá 

ultrapassar o montante de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), observando-se, o percentual apurado 

na perícia judicial, e que os juros deverão incidir da citação válida e a 

correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ), 

além de se insurgir contra a pretensão de indenização por danos morais. 

Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e extinção do 

processo sem resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. Em 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. 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 – 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, 

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 
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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, 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 punho esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins 

de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, 

sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do requerente 

decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência 

de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, 

impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso 

em apreço, o requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as 

funções do punho 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 completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar corresponde a 25%, logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a 

ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua 

residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. 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 
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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. 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 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. 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 Isaias 

Augusto Leite 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$ 1.687,50 

(hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1056401-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DE MAGALHAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA OAB - MT5354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... MANOEL BENEDITO MAGALHÃES FILHO, qualificado nos autos, 

requereu “Alvará Judicial” por meio do qual alega que, conforme atestam 

as inclusas certidões de óbito, seus pais Sr. Manoel Benedito de 

Magalhães e Sra. Maria José Rodrigues de Magalhães faleceram, 

respectivamente, nos dias 27.10.2009 e 13.9.2017, deixando 5 filhos 

maiores e um veículo placa KAT 2497, Volkswagen, modelo Polo, 1.6, 

2002/2003, cor prata, alienado ao banco. Afirma que todos os demais 

herdeiros renunciaram em seu favor os direitos hereditários sobre o 

referido veículo, conforme atestam os documentos anexados. Requer, por 

isso, seja determinado ao Detran-MT que transfira o mencionado 

automóvel para o seu nome. Foram anexados documentos. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público não demonstrou interesse na demanda por 

serem as partes todas maiores de idade. É a síntese do necessário. 

Decido. Assinale-se, de início, que o procedimento para expedição de 

alvará judicial está inserido no Capítulo XV, do Título II, do Código de 

Processo Civil (arts. 719 a 725), que trata dos procedimentos de jurisdição 

voluntária, nos quais não há litígio entre os interessados. No caso em tela, 

a discussão travada nos autos cinge-se a possibilidade de a parte autora, 

mediante alvará, obter autorização da transferência do veículo deixado 

por seus falecidos pais. Saliente-se que, em regra, a transmissão de bens 

deixados por falecido deve ser realizada através da instauração de 

procedimento de inventário, que se presta a apuração de todo o patrimônio 

e de eventual existência de dívidas, para que o remanescente seja 

partilhado entre os sucessores, assim se conferindo do art. 610 do Código 

de Processo Civil, in verbis: “Art. 610. Havendo testamento ou interessado 

incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. § 1º Se todos forem 

capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por 

escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de 

registro, bem como para levantamento de importância depositada em 

instituições financeiras. § 2º O tabelião somente lavrará a escritura pública 

se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou 

por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato 

notarial." Desse modo, o inventário, que poderá ser judicial ou pela via 

administrativa, será exigido ainda quando maiores e capazes os 

interessados, constituindo a sua dispensa hipótese excepcional, admitida 

em vista do expresso permissivo do art. 666 do referido instituto 

processual civil, segundo o qual, “independerá de inventário ou 

arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei n. 6.858, de 24 de 

novembro de 1980”. Dê-se notar que os arts. 1º e 2º da Lei n. 6.858/80, 

que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de 

valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, estão assim 
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normatizados: “Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. § 1º - As quotas 

atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, 

rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o 

menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para 

aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou 

para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor. § 2º - 

Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este 

artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e 

Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do 

Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas 

pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP; Art. 2º - O 

disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda 

e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros 

bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional. Parágrafo único. Na 

hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores 

referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e 

Assistência Social.” (sem destaque no original). Por sua vez, os arts. 1° e 

2° do Decreto 85.845/81, que regulamenta a Lei 6.858/80, estabelecem o 

seguinte: “Art. 1º Os valores discriminados no parágrafo único deste 

artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em 

quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2º. 

Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes 

valores: I - quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus 

empregados, em decorrência de relação de emprego; II - quaisquer 

valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, 

Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos 

servidores; III - saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP; IV - restituições 

relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas 

físicas; V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de 

poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não 

ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a 

inventário.” “Art . 2º A condição de dependente habilitado será declarada 

em documento fornecido pela instituição de Previdência ou se for o caso, 

pelo órgão encarregado, na forma da legislação própria, do 

processamento do benefício por morte. Parágrafo Único. Da declaração 

constarão, obrigatoriamente, o nome completo, a filiação, a data de 

nascimento de cada um dos interessados e o respectivo grau de 

parentesco ou relação de dependência com o falecido.” (sem destaque no 

original). Da mesma forma, estabelece o art. 5º que: “Na falta de 

dependentes, farão jus ao recebimento das quotas de que trata o artigo 1º 

deste decreto os sucessores do titular, previstos na lei civil, indicados em 

alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, 

independentemente de inventário ou arrolamento" (sem destaque no 

original). Observa-se da leitura desses dispositivos legais que o alvará 

judicial, independentemente de inventário, não é autorizado para a 

transferência de veículo, não amparando, assim, os postulantes, as 

normas da Lei n. 6.858/80, mostrando-se, desse modo, inadequado o meio 

processual escolhido. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. ALVARÁ. VENDA DE VEÍCULO. 

NECESSIDADE DE PROCESSO DE INVENTÁRIO. 1. O pedido autônomo de 

expedição de alvará judicial somente é cabível quando, inexistindo bens a 

serem partilhados, existirem valores deixados pelo de cujus e que não 

foram por ele utilizados. 2. A apuração da existência de bens e a sua 

transferência deve ser deduzida em sede de inventário. Inteligência do art. 

982 do CPC, correspondente ao art. 610 do CPC. RECURSO 

DESPROVIDO0”.(TJRS – Apelação Cível, Nº 70082072919, Sétima Câmara 

Cível, Rel. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 24.7.2019 – DJe 26.7.2019 – 

destaquei). “EMENTA - ALVARÁ JUDICIAL - VENDA DE VEÍCULO - LEI Nº 

6.858/80 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. 

Em regra, a transmissão de bens deixados por falecido deve ser realizada 

através da instauração de procedimento do inventário, que se destina a 

apuração de todo o patrimônio e de eventual existência de dívidas, para 

que o remanescente seja partilhado entre os sucessores, observando-se 

que consoante o disposto no artigo 610 do Código de Processo Civil de 

2015. 2. Segundo o artigo 666 do Código de Processo Civil, independerá 

de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 

6.858, de 24 de novembro de 1980, não sendo o alvará judicial, 

independentemente de inventário, autorizado para a transferência de 

veículo, o que impõe a confirmação da sentença que concluiu pela 

inadequação da via eleita. 3. Recurso desprovido.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0005.18.002549-5/001, Rel. Desa. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª 

Câmara Cível, j. 15.8.2019 – DJe 26.8.2019 – destaquei). Vê-se, do 

exposto, que, dentre as hipóteses que contemplam a dispensa do 

inventário ou arrolamento, previstas na Lei n. 6.858/80, não se verifica a 

possibilidade de expedição de alvará judicial para transferência de veículo 

registrado em nome do de cujus. Posto isso, considerando que, realmente, 

o tipo de procedimento escolhido pelo postulante não corresponde à 

natureza da causa, impõe-se o indeferimento da inicial. Diante do exposto, 

com fulcro no art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo 

Civil, indefiro a inicial, declarando extinto o processo sem resolução do 

mérito. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004491-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUERCIA DA CRUZ MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. QUERCIA DA CRUZ MATOS, 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 7 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 evidente o interesse de agir, vez que a 

requerida vem exigindo no processo administrativo documentos não 

previstos em lei, impedindo a regulação do sinistro. Diz fazer jus ao 

pagamento da indenização, em razão da fratura em seu fêmur esquerdo, 

requerendo, assim, a procedência do pleito, com condenação da requerida 

ao pagamento das verbas de sucumbência, pugnando, ainda, pela 

inversão do ônus da prova. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, bem como a readequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido. 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, pois sequer foi 

juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência elaborado unilateralmente 

não possui força probante. 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. Em impugnação à contestação, a autora refuta as teses da 

defesa e reitera os termos da inicial, concordando com o laudo pericial e 

pugna pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 
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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 assinala, 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 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 máximo previsto na Lei n. 6.194/74, que é 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), não há se falar em 

retificação do valor da causa fixado nessa quantia, mesmo porque sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento 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 laudo 
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médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela requerente decorrente de acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas 

em membro inferior 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 

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, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, 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). Desta feita, 

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 membro inferior 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 70%, logo, considerando que a lesão 

foi quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Quercia da Cruz Matos na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser 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: 1024495-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN HENRIQUE 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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS, 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 23.3.2019 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 

nítido o dano moral sofrido. Diz ter sofrido politrauma e fratura na perna, 

fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, 

em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem como que a 

comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo e que os 

honorários sejam fixados em 20% sobre o valor da causa, caso o direito 

reconhecido ultrapasse a metade do máximo indenizável ou, sendo em 

valor irrisório, seja observada a norma contida no § 8º, do art. 85, do CPC. 

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 requerimento administrativo e 

de laudo do IML, pugnando, por isso, pela extinção do feito sem resolução 

do mérito. Quanto ao mérito, assevera que o autor não comprova o seu 

direito indenizatório, pois não há prova de que as lesões decorreram de 

acidente veicular, tampouco da invalidez, e diz ser imprescindível a 

realização de prova pericial. Afirma que a condenação, caso ocorra, só 

deverá ser estabelecida após a comprovação da invalidez, mediante 

perícia médica, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de 

Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e 

extinção do processo sem resolução do mérito ou a improcedência do 

pedido. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 75%. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial e pede a 

condenação da requerida em má-fé processual por ter afirmado que não 

houve requerimento administrativo. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 
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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 salientar, quanto à primeira, 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de pedido administrativo não enseja a extinção do processo por 

falta de interesse de agir, tampouco em imprescindibilidade da juntada de 

laudo do IML, tendo em vista que o referido laudo não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para 

o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado 

no sentido de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal 

– IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do 

seguro DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). 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, mais os danos morais de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) não há se falar em retificação do valor da causa, 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. 

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, 
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relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte requerente, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente 

de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com sequelas no membro inferior esquerdo, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos. 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 membro inferior 

esquerdo, quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 75% de 70%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 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 

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 
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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. 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 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. 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 Jonathan 

Henrique dos Santos 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$ 7.087,50 

(sete mil 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), 

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$ 

1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado 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.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1024028-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE FARIAS MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL OAB - MT20775-O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (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 ID 29356828.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019995-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELINA DE JESUS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Francisco Dias de Alencar Neto OAB - MT14859-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBERTO DIEGO LOPES VALADARES (TESTEMUNHA)

DEVANILDO DE FREITAS VITORIA (TESTEMUNHA)

MARINA DOS SANTOS CRISTO (TESTEMUNHA)

 

Bom dia. Agendo a perícia médica para o dia 04 de abril de 2020 a partir 

09:00, no consultório do perito, Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá - MT. Obrigado! Dr. João 

Baçan

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028236-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER JOSE ROBERTE BORGES (REQUERIDO)

 

Certifico que encaminho a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do ID29360848.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036205-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENERALCAR VEICULOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON CARLOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

ALEX SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do ID29369748

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1019018-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 
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(REQUERIDO)

 

Com a apresentação da proposta e indicação do ESPECIALISTA, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, e, 

HAVENDO CONCORDÂNCIA de ambos sobre o profissional e o do valor 

dos honorários pelo AUTOR, deverá este imediatamente DEPOSITAR o 

VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA em juízo (CPC, art. 95), bem ainda 

apresentarem os quesitos (CPC, art.465), sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042605-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015289-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026790-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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: 1009194-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REIDNER DIAS DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Requerida para manifestar do pedido de desistência do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027413-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 

HOSPITALARES EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MESSER OAB - SP206886 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para manifestar da certidão negativa do sr. 

oficial de justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031264-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACEDO 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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Com a apresentação da proposta e indicação do médico ESPECIALISTA, 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014735-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA CELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais, no prazo de 05 dias, conforme determinação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1055069-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MARTINES APARECIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MARCIO UEMURA MEIRA (REU)

COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT6177-O 

(ADVOGADO(A))

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para se manifestar quanto aos Embargos 

Monitórios, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013403-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIRENE MARTINS BORBA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1015888-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN CANUTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida para comprovar o pagamento dos honorários 

periciais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010819-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE BONIFACIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA ADRIANA BONIFACIO (AUTOR(A))

CLEBER FERNANDO DE FIGUEIREDO DIAS (AUTOR(A))

ANA PAULA FERNANDA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-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))

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013637-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRYQUE OLIVEIRA TORQUATO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038436-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA COSTA MEIRA (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))

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010006-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste Cumprimento de Sentença, a parte executada não foi citada 

por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. Em 

manifestação a parte exequente vem requerer nos autos a busca do 

endereço da parte executada, via Infojud, alegando que não obteve êxito 

em localizar seu novo endereço. Diante do exposto, para maior celeridade 

do feito, defiro o pedido do exequente anexado no Id 26188598, 

formalize-se a solicitação de informações cadastrais junto a Receita 

Federal, via Sistema Infojud, quanto ao endereço da(s) parte(s) 

executada(s). Realizada(s) a(s) busca(s), anexe-se nos autos o(s) 

espelho(s) da(s) consulta(s) solicitadas(s) via Sistema Infojud, e, intime-se 

a parte exequente por seu patrono, via DJE, para no prazo de cinco dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, de forma a 

promover o regular andamento da presente demanda. Decorrido o prazo, 

se necessário, voltem-me os autos conclusos. Intime-se a parte 

exequente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006566-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYLA FALCAO CAMARGO CASTIL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº 1006566-41.2020.8.11.0041 (MF) VISTOS, Compulsando os autos, 

entrevejo que a parte Autora alega não ter sido previamente notificada da 

inscrição de seus dados nos anais de proteção ao crédito, bem ainda que 

“desconhece o citado débito e nunca foi contatada para tomar ciência e 

reclamar sobre tal débito”. (sic). Todavia, em que pese o teor da Súmula n. 

359 do STJ no sentido de que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito à notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”, entendo necessário para melhor compreensão da causa de 

pedir declinada na peça vestibular o esclarecimento quanto aos motivos 

da alegada ilicitude na negativação, sobretudo considerando as 

informações contidas no documento juntado no id 29278960, a Autora é 

titular de 05 (cinco) linhas de telefonia. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 321 do CPC, determino a INTIMAÇÃO da parte Requerente para no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, a fim esclarecer a causa 

de pedir, elucidando o motivo pelo qual o débito cobrado pela Ré seria 

indevido, devendo se for o caso juntar o comprovante de pagamento da 

dívida objeto de controvérsia. Determino ainda a juntada de comprovante 

de endereço residencial em seu próprio nome, porquanto a declaração de 

endereço acostada no id 29278959, por si só, não é suficiente para 

conferir verossimilhança à alegação, seja porque não é crível que nos 

dias atuais que um cidadão não possua sequer uma correspondência em 

seu próprio nome capaz de demonstrar onde reside, como também pelo 

fato de que no documento juntado no id.29278960 subsiste informação de 

que o endereço da parte Autora seria no município de Rosário Oeste/MT. 

Por fim, 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. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos 

para análise do pedido com urgência. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025772-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE VIANA MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Molina Barcellos OAB - MT8591-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1025772-12.2018.8.11.0041(p) 

VISTOS, Com efeito, assiste razão à parte Embargante no id.23552366, 

diante da omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais 

formulado na exordial. Desta feita, acrescento como ponto controvertido: 

1) a existência de dano moral e sua extensão, a culpa, o nexo de 

causalidade. Esta decisão deve ser considerada como parte integrante do 

saneador juntado no id.23100573, persistindo no mais, tal como está 

lançada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006364-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE GOMES RIBEIRO OAB - MT7263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO REZENDE DE ANDRADE FILHO (REQUERIDO)

PATRICIA COSTA LEMOS DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MICHELLE MENDES MAIA MARTELLI OAB - MT8008-O (ADVOGADO(A))

Liziani Khatia Martelli Miranda (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023026-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TREK TERRAPLANAGEM LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA Processo nº1023026-45.2016.8.11.0041 

(p) VISTOS, Em que pese às razões declinadas pelo Embargante 

ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA no id. 28705120, 

inexiste contradição na decisão embargada (id.25906467), a uma porque 

não foi concedido efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de 

Instrumento n.1013500-75.2019.8.11.0000, e, segundo porque restando 

superada a discussão travada no presente feito sobre a não sujeição dos 

créditos inerentes aos honorários advocatícios à recuperação judicial, 

imperioso ao meu sentir, a revogação da decisão proferida no 

id.24647248, para reconhecer a competência deste juízo para o 

processamento da presente liquidação da sentença. A par disso, 

inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via 

correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Cumpra-se as demais deliberações contidas no 

id.24647248. Estando juntado nos autos o cálculo do valor da execução 

(id.28441861), INTIME-SE a parte EXECUTADA para no prazo de 15 dias 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de, não o fazendo, referido valor 

ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento), de acordo com o art. 523, § 1º do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005741-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (REU)

CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE 

VEICULOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005741-34.2019.8.11.0041.(p) 

AUTOR(A): ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA REU: ATRIA COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - EPP, CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E 

DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. VISTOS, Ciente do julgamento do 

Agravo de Instrumento juntado no id. 29243710, mantendo a decisão 

proferida no id. 26655249 e 1892590. Considerando a ausência de 

informação nos autos quanto ao comparecimento da parte Autora na 

locadora de veículos para retirada do automóvel que lhe foi disponibilizado 

em cumprimento a tutela de urgência, determino sua intimação para no 

prazo de 24h(vinte e quatro horas) manifestar sobre a proposta de 

substituição do veículo ofertada pela parte Requerida ATRIA COMERCIO 

DE VEÍCULOS LTD (id.27601599), sob pena de revogação dos efeitos da 

tutela. Outrossim, DEFIRO o pedido de produção de prova pericial 

formulado pela parte Requerida CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA 

(id.27523795). Em atendimento ao disposto no inciso III, do artigo 357 do 

CPC, dada a relação de consumo subjacente à discussão, bem como a 

verossimilhança e hipossuficiência da parte Autora, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Fixo como pontos 

controvertidos: 1) O veiculo apresentou defeitos? Se sim, quais? 2) O que 

causou os defeitos do veiculo? 3) Os defeitos do veiculo são de 

fabricação? 4) O veiculo foi totalmente reparado? 5) O veiculo podera 

voltar a apresentar o mesmo defeito? 6) Houve danos materiais? Se sim, 

quais? 7) Quanto tempo a parte Aautora foi privada do seu veiculo em 

razão dos reparos necessários? NOMEIO como perito do Juízo, Luiz Felipe 

Coimbra Gaborin, Engenheiro Mecânico, cadastrado no banco de peritos 

do TJ/MT, que pode ser localizado na Rua F, nº 06, Setor Centro Sul, bairro 

Morado do Ouro, Cuiabá/MT, telefone: 99967-8805, que realizará a perícia, 

sob a fé de seu grau, devendo observar o disposto no artigo 473 do CPC, 

para o qual fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo 

após o início dos trabalhos. INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o 

encargo, bem como apresentar a sua proposta de honorários, no prazo de 

05 (cinco) dias, 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. Com a juntada, INTIME-SE a Requerida CAOA CHERY 

AUTOMOVEIS LTDA (id.27523795) sobre a proposta honorária e, havendo 

concordância, deposite o valor total, autorizando desde já o levantamento 

pelo Perito de 50%, no início dos trabalhos e o restante na entrega do 

laudo. Ficam as partes desde já INTIMADAS para no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestarem nos termos do artigo 465 do CPC (arguirem 

impedimento, indicar assistente técnico e apresentar quesitos); 

Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestarem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que, querendo, poderão providenciar a apresentação de seus pareceres 

técnicos (art. 477,§1º do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004369-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE SAO MATEUS LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº 1004369-16.2020.8.11.0041 (MF) VISTOS, Trata-se de “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICAS DE 

PUBLICIDADE ENGANOSA E OBRA INACABADA C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER e PEDIDO LIMINAR” aviada por HELDER DA SILVA ALVES em 

desfavor de BRDU SPE SAO MATEUS LTDA, alegando em síntese que em 

01/08/2014 firmaram contrato de compra de um lote de terreno no 

loteamento Mirante do Parque, localizado à Avenida B, n. 23, quadra 12, 

lote 23, na Cidade de Cuiabá-MT, pelo valor total de R$ 46.426,83 

(quarenta e seis mil quatrocentos e vinte seis reais e oitenta e três 

centavos), sendo uma entrada em 05 (cinco) parcelas no valor de R$ 

732,00 (setecentos e trinta e dois reais) e o restante, alienado 

fiduciariamente no pagamento em 144 parcelas de R$ 543,21 (quinhentos 

e quarenta e três reais e vinte e um centavos), com vencimento para todo 

dia 15 do mês. Afirma que o fator determinante para a compra do referido 

imóvel foram às propagandas vinculadas na mídia e circulação de 

panfletos de que as parcelas seriam fixas e sem correção, o que não foi 

verificado no momento do contrato de adesão. Aduz ainda que não 

consegue realizar a escrituração do loteamento, pois a empresa 

Requerida não registrou o empreendimento como loteamento junto à 

prefeitura. Assevera que o loteamento deveria ser entregue com 

infraestrutura completa: asfalto e meio-fio, rede de água, energia elétrica, 

iluminação pública, galerias pluviais e rede de esgoto, porém o serviço de 

esgoto não foi entregue e a água disponibilizada é suja e imprópria para o 

consumo. Discorre ter tentado de todas as formas chegar a um acordo 

com a parte Requerida a fim de excluir das parcelas as cobranças dos 

valores abusivos, sem obter sucesso, não restando alternativa senão 

recorrer à tutela jurisdicional do estado para fazer valer seus direitos Ao 

final, requer a concessão de tutela de urgência a fim de compelir a 

Requerida a cumprir o veiculado nos anúncios, fixando o pagamento das 

parcelas no valor original do contrato (R$ 543,21 - quinhentos e quarenta 

e três reais e vinte e um centavos), devendo se abster de efetuar 

qualquer ajuste ou correção até ulterior decisão, bem ainda, determinar 

que a Requerida regularize a situação fiscal junto à Prefeitura de 

Cuiabá/MT, bem como realize todos os procedimentos necessários para 

que o autor consiga a escrituração do loteamento adquirido. É o 

necessário. DECIDO O pedido de tutela de urgência está disciplinado no 

Título II do CPC, cujo art. 300 exige para o deferimento da medida, que se 

evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Por outro lado, o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu artigo 84, §3º, confere ao juiz o poder de antecipar 

os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o 

fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Importa frisar que o caso em apreço, consoante reiterada 

jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, devendo submeter-se 

aos ditames da Lei Consumerista. In casu, perfaz evidenciada a 

probabilidade do direito Autoral, haja vista os elementos de prova juntados, 

notadamente pelas propagandas vinculadas na mídia e a circulação de 

panfletos acerca da venda do loteamento Mirante do Parque (id. 28766374 

e 28766375) contendo a informação “LOTES COM PARCELAS FIXAS E 

SEM CORREÇÃO”, o que não foi verificado na celebração da avença, 

cujas cláusulas estão dissonantes daquilo que foi anunciado, com 

reajustes anuais, correção e cobrança de juros. Com efeito, é de sabença 

curial no direito do consumidor que o princípio da vinculação deve ser 

observado, ou seja, a oferta/publicidade vincula o proponente, obrigando o 

fornecedor de produto ou serviço a fazer integrar no contrato a 

informação prestada anteriormente ao consumidor, nos termos do artigo 

30 do CDC, a saber: "Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado". Da mesma forma, presente o perigo de dano, diante 

da alta potencialidade de risco ao consumidor em caso de manutenção 

das cobranças em desconformidade com o anunciado, podendo 

comprometer a Renda mensal do Requerente além de incorrer em claro 

prestígio ao locupletamento ilícito por parte da Requerida; Por derradeiro, 

importa evidenciar que inexiste a possibilidade de irreversibilidade do §3º 

do artigo 300 do CPC, uma vez que a presente medida é revestida de 

provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da 

sua causa ensejadora. No tocante a determinação para regularização 

documental junto à prefeitura de Cuiabá-MT, vislumbro que a questão 

ainda ressente de maior dilação probatória, haja vista a existência de 

cláusula contratual no sentido de que a entrega da escritura definitiva do 

imóvel somente ocorrerá com a integralização do preço total do bem. ANTE 

O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do art. 300, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA DE 

URGÊNCIA perquirida pela parte Requerente HELDER DA SILVA ALVES, 

determinando que a Requerida, BRDU SPE SAO MATEUS LTDA, se 

abstenha de efetuar qualquer reajuste ou correção nas parcelas mensais 

do contrato firmado entre as partes, fixando o pagamento das parcelas no 

valor de R$ 543,21 (quinhentos e quarenta e três reais e vinte e um 

centavos), até o deslinde da lide, sob pena de multa diária que fixo no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da 

presente decisão. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação bem como para comparecer a AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, que se realizará no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, em data a ser 

designada pela Secretaria Judicial, devendo ainda, consignar no mandado 

as advertências legais. A parte Requerente fica intimada na pessoa de 

seu advogado (art. 334, §3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo 

como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e 

por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007019-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

LUIS CARLOS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT7287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DA SILVA (REU)

REGYANY GONCALVES COSTA SOUZA NUNES (REU)

PEDRO PAULO COSTA (REU)

STEFFERSON JORGE GONCALVES COSTA (REU)

GERALDO LUIS COSTA (REU)

BENEDITO LUIS COSTA (REU)

LUIS MAURO COSTA (REU)

ANTONIETA LUISA COSTA (REU)

JOAO BATISTA MOTA JUNIOR (REU)

GUILHERME LUIS COSTA (REU)

Outros Interessados:

PEDRO ALEXANDRINO PINHEIRO DE LACERDA NETO (CONFINANTES)

SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES (CONFINANTES)

PEDRO PAULO COSTA (CONFINANTES)

JOAO BATISTA MOTA JUNIOR (CONFINANTES)

RITA TEREZINHA COSTA FIGUEIREDO (CONFINANTES)

REGYANY GONCALVES COSTA SOUZA NUNES (CONFINANTES)

LUIS MAURO COSTA (CONFINANTES)

BENEDITO LUIS COSTA (CONFINANTES)

GERALDO LUIS COSTA (CONFINANTES)

STEFFERSON JORGE GONCALVES COSTA (CONFINANTES)

GUILHERME LUIS COSTA (CONFINANTES)

ANTONIETA LUISA COSTA (CONFINANTES)

DAVID DA SILVA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE USUCAPIÃO PJE nº - 1007019-70.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, 

Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO interposta por LUIS CARLOS DA 
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COSTA e TANIA MARIA DA SILVA COSTA, alegando em síntese que há 

cerca de 40 anos exercem a posse pacífica do imóvel residencial de 

alvenaria, com 05 (cinco) peças e um terreno, atualmente sem registro, 

com área total de 251,43 m², que foi construído em parte do lote que na 

época pertencia à sua avó, Merentina Antônia da Costa, local em que 

residiu juntamente com sua genitora até o seu falecimento (31/08/2012), 

quando então passou a alugá-lo. Relata que o terreno onde está 

construída a casa encontra-se matriculado como parte integrante de um 

lote maior com área total de 1.125 metros², com carta de aforamento 

registrada sob n. 8277 fls. 204, livro 3-K em 02/05/1958 do Cartório do 

Segundo Oficio de Cuiabá/MT em nome de sua avó materna, contudo, no 

ano de 1.990, houve o desmembramento do imóvel perante a Prefeitura de 

Cuiabá para fins de recolhimento de IPTU, estando cadastrado sob o nº 

01.5.42.023.0330.001 em nome da sua genitora MARIA AVELINA DA 

COSTA. Explica que por ocasião do falecimento de sua avó foi partilhado 

somente a área de 625 metros quadrados, parte da área total de 1.125 

metros quadrados que se encontram registrados as fls. 204, do livro 3-K, 

sob n. 8.277 do Cartório do 2º Oficio de Cuiabá, porquanto os herdeiros 

daquela sempre reconheceram e respeitaram a legitima posse e 

propriedade da área remanescente. Alega ainda que dos 05 (cinco) 

herdeiros de sua avó, atualmente somente está viva uma única tia, a Sra. 

Rita Terezinha da Costa Figueiredo, a qual não se opõe ao presente ação 

de Usucapião. Por tais motivos pedem que sejam citados os confinantes 

PEDRO ALEXANDRINO PINHEIRO DE LACERDA NETO e SILLENI MARIA 

SIQUEIRA LEMES, bem ainda a única filha viva de sua avó, RITA 

TERESINHA DA COSTA FIGUEIREDO, para responderem aos termos da 

ação, a qual espera ver ao final julgada procedente para o efeito de ser 

declarada a sua propriedade sobre o imóvel. No id. 20697375, foi 

determinada a emenda da petição inicial para correta qualificação das 

partes, sobrevindo manifestação no id. 20821766, incluindo no polo 

passivo os herdeiros da Sra. Rita Teresinha da Costa Figueiredo. Proferido 

despacho inicial (id.23325686) o Requerido David da Silva, citado 

conforme id. 24727049; Antonieta Luisa Costa, citada conforme id. 

24727988; Guilherme Luis Costa, citado conforme id. 24728501; Luis 

Mauro Costa, citado conforme id. 24728510; Regyany Gonçalves Costa 

Souza Nunes, citada conforme id. 26024985; Geraldo Luis Costa, citado 

conforme id. 27143060; Stefferson Jorge Gonlçaves Costa, citado 

conforme id. 26249366; Benedito Luis Costa, citado conforme id. 

25979721; todavia, não compareceram à audiência designada, tampouco 

manifestaram nos autos. Por sua vez, o Requerido Pedro Paulo Costa, 

compareceu à audiência de conciliação (id.28743486), manifestando 

concordância com o pedido declinado na exordial. Todavia, verifico que os 

confinantes Pedro Alexandrino Pinheiro de Lacerda Neto, Silleni Maria 

Siqueira Lemes e Rita Teresinha da Costa Figueiredo não foram citados, 

como também, não consta nos autos as intimações da Fazenda Pública da 

União, Estado e Município, em observância ao disposto no artigo 183 do 

CPC, além da citação dos eventuais interessados. A par disso, nos termos 

do artigo 344 do CPC, decreto a revelia das partes Requeridas, quais 

sejam: David da Silva, Antonieta Luisa Costa, Guilherme Luis Costa, Luis 

Mauro Costa, Regyany Gonçalves Costa Souza Nunes, Geraldo Luis 

Costa, Stefferson Jorge Gonlçaves Costa, Benedito Luis Costa e Pedro 

Paulo Costa. Em contrapartida, DETERMINO a citação dos confinantes 

Pedro Alexandrino Pinheiro de Lacerda Neto, Silleni Maria Siqueira Lemes e 

Rita Teresinha da Costa Figueiredo e a intimação da Fazenda Pública da 

União, Estado e Município, para que, no prazo legal, manifestem nos autos 

o que entenderem de direito. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015058-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO XISTO DA SILVA (REU)

ENIL MARINHO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº105058-56.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, Ciente do provimento do 

Recurso de Agravo de Instrumento nº1007122-06.2019.8.11.0000, nos 

seguintes termos: “reformo a decisão invectivada para deferir o pedido de 

tutela de urgência formulado pela Autora/Agravada na Instância a quo e, 

de conseguinte, determinar a imissão provisória na posse dos Agravados 

para a continuidade das obras de construção da Linha de Distribuição TAP 

Cidade Alta – CPA – SE Rodoviária, até ulterior deliberação". Nos termos 

do artigo 186,§2º do CPC, INTIME-SE o Requerente PESSOALMENTE sobre 

a referida decisão. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023425-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILTON DE JESUS CAMPELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023425-69.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos 

princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059471-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE KAROLINA VIVI OLIVEIRA (AUTOR(A))

THIAGO LUCIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES ANTONIO DE CARVALHO NETO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, A parte Requerente embora intimada para emendar o pedido 

inicial, a fim de comprovar a ausência de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixou transcorrer in albis o prazo. 

Importa grafar que pedidos de gratuidade constituem proporção 

considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem sendo 

distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério desse benefício, 

como exigência de uma justiça administrável, que possa autosustentar 

materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a todos, 

indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não possam 

despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um processo 

com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento no que 

dispõe o artigo 99 §2º do CPC, e o artigo 468 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria (CNGC) INDEFIRO por ora o pedido de gratuidade 

formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para no prazo de 15 

(quinze) dias recolher as custas processuais, sob pena do cancelamento 

do feito e indeferimento da inicial, com base no artigo 290 do CPC. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027016-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MANOEL BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EMANUELLY PEREIRA DA SILVA OAB - PR0049176A (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 

1027016-39.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MANOEL BORGES 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 

23/09/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “traumatismo intracraniano+trauma na 

coluna cervical+ fratura na mão esquerda”. 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 quea ação seja julgada 

totalmente procedente, reconhecendo o direito à indenização integral 

referente ao Seguro Obrigatório DPVAT, com juros a partir da citação e 

correção monetária com o índice INPC, 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$ 

939,79 (novecentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos). 

Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de ato 

ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de 

acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2º do mesmo 

códex. Despacho inicial no id. 21148822. Manifestação de ciência do 

Ministério Público no id. 21779055. Petição de habilitação nos autos no id. 

26852439. A Requerida apresentou contestação id. 27303843 arguindo 

em preliminar 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, como também a improcedência do 

pedido inicial em relação ao pedido de danos morais. 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. O Autor foi submetido à 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 27381233. Impugnação à contestação no id. 

27787259. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. 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. De outra sorte, verifico que assiste razão ao 

Requerido no que tange a necessidade de adequação do valor em 

consonância ao patamar máximo do valor da indenização estabelecido 

pela legislação vigente, porquanto, em casos que o acidente tenha 

ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 340/06 (DOU 

29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou a ser 

estabelecida em valores determinados e não mais em salários mínimos. 

Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial fora juntado o Boletim de Ocorrência (id. 21079740) e 

prontuários médicos (id. 21079729/21079735), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 27381233, 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 uma das mãos o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27381233), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), portanto, a indenização deve 

corresponder 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. 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$ 939,79 (novecentos e trinta e nove reais e 

setenta e nove centavos), consoante se infere das notas fiscais de id. 

21079736, 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. No que 

concerne ao pedido de condenação da Seguradora Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à 
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parte Requerente, na medida em que o mero inadimplemento contratual por 

si, não é capaz de ensejar o reparação. O dano moral pode assim ser 

definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 

liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta 

ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral 

puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o 

dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à 

personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é 

arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o 

dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Neste 

sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. 

DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX 

VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. DESCABIMENTO . (...) II. 

Dano moral indevido. III. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO 

PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não 

pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta demanda em que 

há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência 

recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS 

MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 

30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar 

o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente, MANOEL BORGES, a quantia de: A) - R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco 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$ 939,79 

(novecentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) 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

Processo Número: 1018621-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO XAVIER DOS SANTOS (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 

1018621-58.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JOÃO PAULO XAVIER DOS 

SANTOS, 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 10/07/2018 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando à “fratura em membro inferior esquerdo”. Discorre o Autor 

em sua inicial requerendo a condenação ao pagamento do seguro 

obrigatório no montante de 40 (quarenta vezes) o valor do maior 

salário-minimo vigente no país, na data do efetivo pagamento, em razão de 

sua invalidez permanente, acrescidos com juros de 1% (um por cento) ao 

mês, mais a correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da 

data do sinistro, com fulcro nas súmulas n°. 43, 54 e 580 do STJ, os quais 

deverão incidir até o dia em que a seguradora efetuar o pagamento 
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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. 19831615, 

determinando a emenda da petição inicial para juntar documentos que 

fazem jus à gratuidade. Requerimento de emenda no id. 20220907. 

Despacho de id. 20698977, determinando o prosseguimento do feito com a 

realização de audiência de conciliação. Petição de habilitação nos autos 

no id. 26751936. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27326213. 

A Requerida apresentou contestação id. 27547786 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. A parte Requerente no id. 27627069, manifestou 

concordância ao exposto laudo pericial requerendo o julgamento do feito. 

Impugnação à contestação no id. 28186363. 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 – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. 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 a Certidão de Ocorrência e Ficha de Atendimento (id. 19787549), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27326213, 

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 tornozelo o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27326213), 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$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, 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 
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GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida SEGURADORA LÍDER, pagar ao Requerente JOÃO 

PAULO XAVIER DOS SANTOS, a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta 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, 10/07/2018 (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 

1021110-68.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARIA DA PAIXÃO MATOS, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 10/10/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, ocasionando à “contusão de 

tornozelo direito”. Discorre o autora em sua inicial requerendo a 

procedência da ação condenando a Requerida a efetuar o pagamento do 

Seguro Obrigatório, em razão de sua invalidez permanente, acrescidos de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, a partir a data do sinistro, com fulcro nas 

súmulas nº 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. 20200257. A Requerida apresentou contestação id. 

24203139 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. Juntada de procuração e 

substabelecimento no id. 25805846. A Autora foi submetida a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 26657237. Impugnação à contestação no id. 28065847. 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. 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 (id. 20165124) e histórico 

clínico (id. 20165395), 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 
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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. 20165124) e Histórico Clinico (id. 

20165395), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

26657237, 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 da mobilidade de um joelho o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 75% (setenta 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. 26657237), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa com perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. 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 MARIA DA 

PAIXÃO MATOS, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), referente à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

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: 1034349-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JACINTO 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 
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(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 

1034349-42.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ANTONIO JACINTO DA SILVA 

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 06/05/2019, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando “traumatismo crânio encefálico, lesão neurológica, estrutura 

crânio facial e demais lesões”. Discorre a Autora em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a designação de audiência 

prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte 

Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a inversão do 

ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, e 

ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob 

pena de responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa 

tácita ao pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez 

permanente no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

ou o valor a ser apurado na perícia. Requereu ainda a condenação 

Requerida a pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a 

título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho inicial no id. 

22976923. Juntada de correspondência devolvida no id. 25225128. A 

Requerida apresentou contestação id. 26608508 arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo 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, pela impossibilidade jurídica do pedido 

compreendendo que o caso descrito na exordial não esta abrangido pelo 

seguro DPVAT, e ainda em decorrência da ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de 

nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez e ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido 

de indenização por danos morais. sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 

26792412. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27288851. 

Impugnação à contestação no id. 28305894. A parte Requerente no id. 

28307357, manifesta pela procedência do pedido de acordo com a pericia 

realizada. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

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. Consigno ainda, que a parte Requerida em sua contestação 

alegou a impossibilidade jurídica do pedido, arguido pela parte Requerente, 

defendendo que os fatos não se tratam de acidente de trânsito, mas de 

mera fatalidade, uma vez que decorreu de uma queda de uma carroceria 

da caminhonete. Entretanto, esta alegação não cabe discussão, dado que 

o seguro DPVAT é responsável pelos danos pessoais causados por 

veículos automotores de vias terrestres, bastando para o pagamento da 

indenização a ocorrência do sinistro, e a comprovação das lesões dele 

decorrentes. Nesse sentido o STJ julgou: EMENTA: Terceira Turma - 

DPVAT. QUEDA DURANTE VERIFICAÇÃO DE CARGA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. NEXO CAUSAL AUSENTE. A Turma entendeu que, para o 

sinistro ser protegido pelo seguro DPVAT, é necessário que ele tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor. E, considerando que o uso 

comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os 

sinistros somente serão cobertos quando o acidente ocorrer com pelo 

menos um veículo em movimento. Entretanto, é possível imaginar hipóteses 

excepcionais em que o veículo parado cause prejuízos indenizáveis. Para 

isso, seria necessário que o próprio veículo ou a sua carga causassem 

prejuízos a seu condutor ou a um terceiro. Na hipótese, tratou-se de uma 

queda do caminhão enquanto o recorrente descarregava mercadorias do 

seu interior, sem que o veículo estivesse em movimento ou mesmo em 

funcionamento. Resp. 1.182.871-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

3/5/2012, publicado em 10/05/2012. (grifo nosso). O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial fora juntado o Boletim de ocorrência (id. 22324879) e Boletim 

de atendimento (id. 22324879/22324880), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 27288851, 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, 
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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 lesões e estruturas crânio-faciais o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 27288851), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão residual, com perda de 10% (dez por 

cento), de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente ANTONIO JACINTO DA SILVA, a quantia de R$ 
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1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 06/05/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005572-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUISMAR SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005572-47.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, LUISMAR SILVA DE SOUZA 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 06/10/2018 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “membro superior direito e demais lesões”. Discorre o Autor 

em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por 

não ter condições de suportar com o ônus processual, a designação de 

audiência prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a 

citação da parte Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova 

pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais 

apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou o valor a ser apurado na perícia. 

Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de ato 

ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de 

acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2º do mesmo 

códex. Despacho no id. 17902904, determinando a emenda da petição 

inicial, anexando a cópia do protocolo do Requerimento administrativo. 

Requerimento de emenda no id. 18367282/18367290. Despacho no id. 

20524927, determinando o prosseguimento do feito com a realização de 

audiência de conciliação. A Requerida apresentou contestação id. 

22021911 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 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. Juntada de correspondência devolvida no id. 22510108. Petição de 

habilitação nos autos no id. 27056894. O Autor foi submetido a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 27353168. Impugnação à contestação no id. 28182203. A 

parte Requerente no id. 28182217/28182219, manifesta pela procedência 

do pedido de acordo com a pericia realizada. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial 

é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para 

que seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 

292 do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, 

verifico que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 
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juntados o boletim de ocorrência e Histórico Clínico (id. 17895847), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27353159, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27353168), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento), a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. No 

que concerne ao pedido de condenação da Seguradora Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à 

parte Requerente, na medida em que o mero inadimplemento contratual por 

si, não é capaz de ensejar o reparação. O dano moral pode assim ser 

definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 

liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta 

ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral 

puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o 

dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à 

personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é 

arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o 

dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Neste 

sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. 

DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX 

VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. DESCABIMENTO . (...) II. 

Dano moral indevido. III. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO 

PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não 

pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta demanda em que 

há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência 

recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS 

MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 

30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar 

o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 97 de 221



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 LUISMAR SILVA DE SOUZA, a quantia de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 06/10/2018 (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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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020118-10.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, HÉLIO HECTOR SOARES 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

06/07/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando “fratura de 3 (três) arcos costais”. 

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 dinâmica do ônus da prova e que 

seja julgado procedente o pedido, condenando a Requerida ao pagamento 

do Seguro Obrigatório- DPVAT, conforme determinado em lei, com juros 

desde o requerimento administrativo e correção monetária com índice 

INPC, a partir da data em vigor da medida provisória n. 340/2006. Requereu 

ao final, a condenação do Requerido ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Despacho inicial no id. 20072931. A Requerida 

apresentou contestação id. 24269895 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 

ausência de documento indispensável ao processamento da demanda. No 

mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de 

provas da invalidez permanente e definitiva, a 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. Petição de habilitação nos 

autos no id. 25830545. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

26446797. Impugnação à contestação no id. 28157224. 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- 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, cópia da CNH (id. 20023306), comprovante de residência (id. 

20023006), boletim de ocorrência (id. 20023312) demonstrando o nexo 

causal entre o fato e o acidente, todos os documentos necessários para a 

propositura da ação. Portanto, rejeito 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 fora juntado o Boletim de 

ocorrência (id. 20023312) e Boletim de atendimento (id. 20023314), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26446797, 

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 lesões de órgãos e estruturas torácicas o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 

26446797), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão leve, com perda de 25% 
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(vinte e cinco por cento), de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 3.375,00 (três 

mil, trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o 

entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

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 HELIO HECTOR SOARES, a quantia de R$ 3.375,00 

(três mil, trezentos e setenta e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 06/07/2017 (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
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008149-95.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JOÃO VITOR TELES DE 

OLIVEIRA, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora 

PATRICIA DE SOUZA TELES, 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 18/10/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando 

“traumatismo craniano com afundamento frontal submetido a cirurgia da 

fratura frontal e demais lesões”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, que tem 

interesse na realização da perícia judicial em audiência de conciliação, a 

aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova e que seja julgado 

totalmente procedente reconhecendo o direito a indenização e determine 

que a Seguradora pague tal indenização referente ao Seguro Obrigatório- 

DPVAT, com juros a partir da citação e correção monetária com índice 

INPC, a partir da data em vigor da medida provisória n. 340/2006, ou 

alternativamente que seja aplicada a partir da data do acidente. Requereu 

ao final, a condenação do Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa 

de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo 

códex. Despacho de id. 18295391, determinando a emenda da petição 

inicial juntando a cópia do requerimento administrativo. Requerimento de 

emenda no id. 18425079/18425081. Despacho de id. 20600926, 

determinando o prosseguimento do feito com a realização de audiência de 

conciliação. A Requerida apresentou contestação id. 25596716 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 o defeito de representação ante a falta de 

desenvolvimento válido e regular do processo. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez. 

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. 

27065474. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27152215. 

Impugnação à contestação no id. 28053595. Manifestação da parte 

Requerida acerca do laudo pericial no id. 28053596. Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 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 – 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. 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 – DO DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. No que concerne à necessidade de regularização da 

representação, não vislumbro razões para exigir a juntada de outro 

documento, pois tal circunstância isoladamente em nada influencia a 

análise do mérito. Cumpre ressaltar que a procuração ”ad judicia” não tem 

prazo de validade, ou seja, não se expira pelo decurso do tempo, não 

restando alternativa se não desacolher tal preliminar. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados a Boletim de Ocorrência (id. 18289101) e 

Ficha de Atendimento (id. 18289100), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 27152215, 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 lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 100% (cem por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27152215), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada com perda de 50% (cinquenta por cento), a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 6.750,00 (seis 

mil, setecentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, pagar 
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ao Requerente JOÃO VICTOR TELES DE OLIVEIRA, menor, impúbere, 

neste ato representado por sua genitora PATRICIA DE SOUZA TELES, a 

quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), referente 

à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 12/10/2018 (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. 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

Processo Número: 1008319-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON DE OLIVEIRA PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1008319-67.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

ELIELSON DE OLIVEIRA PASSOS, devidamente qualificado na inicial, 

propôs AÇÃO DE COBRANÇA da diferença de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 28/03/2018, foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez 

permanente, ocasionando as lesões em “ombro direito, membros inferiores 

e pé”. Discorre o Autor na inicial requerendo a concessão da gratuidade 

da justiça, em razão de não ter condições de suportar o ônus processual, 

a realização de audiência de conciliação a fim de quantificar as lesões 

sofridas pela parte Requerente, a citação da parte Requerida para 

contestar a ação no prazo legal sob pena de confissão e revelia, a 

distribuição dinâmica do ônus da prova, e ainda assevera que o valor 

recebido administrativamente seria inferior à indenização prevista na lei de 

regência, requerendo a condenação da Requerida ao pagamento da 

diferença do seguro obrigatório, com juros desde o requerimento 

administrativo, e a correção monetária com o índice INPC, a partir da dará 

em que entrou em vigor a medida provisória n. 340/2006, 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$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 

Despacho inicial no id. 18370364. A parte Autora no id. 

18655142/18655143, junta nos autos a documentação médica. Petição de 

habilitação nos autos no id. 22406150. A parte Requerida no id. 22408703, 

manifesta não ter interesse na realização de audiência de conciliação. A 

Requerida apresentou contestação id. 22812434, arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a regularidade do valor pago 

administrativamente e a ausência de especificação do motivo pelo qual a 

parte Autora entende fazer jus à complementação, e ainda com relação ao 

pedido de ressarcimento das despesas médicas, por falta de nexo de 

causalidade com o sinistro e a não comprovação dos gastos. Discorreu 

ainda, acerca de ressarcimentos de despesas realizadas em: 26/12/2018 

no valor de R$ 515,12 (quinhentos e quinze reais e doze centavos), 

21/02/2019, no valor de R$ 31,45 (trinta e um reais e quarenta e cinco 

centavos), e 30/05/2019, no valor de R$1.039,68 (mil e trinta e nove reais 

e sessenta e oito centavos). 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, deduzido do valor 

recebido administrativamente e requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do sinistro, 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, não ultrapassem o máximo de 15%, (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação. Juntou o processo administrativo no id. 

22812440/22812945. A parte Autora no id. 25631247/25631245, junta 

documentação médica. Juntada de carta de preposição no id. 26439390. O 

autor foi submetido à pericia médica, por ocasião da conciliação, estando 

o laudo pericial juntado no id. 26441290. Impugnação à contestação 

corroborada id. 28193725. A parte Requerida no id. 28259182, manifesta 

concordância com o exposto laudo pericial, demonstrando cálculos da 

invalidez que acomete a parte Autora. 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. Inexistindo outra preliminar, 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. 18313860) e Ficha de Atendimento 

(id. 18313861), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 26441290, 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$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), de acordo com o comprovante de pagamento de 

id.22812440/22812945. 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. 

26441290 que foi constatado as lesões: 1) perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 75% (setenta e cinco 

por cento), 2) perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores, 75% (setenta e cinco por cento), 3)perda completa 

da mobiliade de um dos ombros, 75% (setenta e cinco por cento), 4) perda 

anatômica e/o funcional completa de um dos pés 25% (vinte e cinco por 

cento) da capacidade laborativa dos membros. Pela tabela anexa à Lei nº 

6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de 1) 

perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto 

o sacral, 2) perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores, 3)perda completa da mobiliade de um dos ombros e 4) perda 

anatômica e/o funcional completa de um dos pés, o valor da indenização 

deve corresponder respectivamente ao percentual de 25% (vinte e cinco 

por cento), 70% (setenta por cento), 25% (vinte e cinco por cento) e 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$ 13.837,50 

(treze mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos),Todavia, 

diante do pagamento administrativo efetuado pela Requerida no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

subsiste, portanto, uma diferença de R$ 12.150,00 (doze mil e cento 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 
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da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Afirma a parte 

Requerente que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 

28/03/2018, tendo sido submetido a tratamento médico, suportando 

gastos, que somam o valor de R$ 5.220,08 (cinco mil, duzentos e vinte 

reais e oito centavos), conforme comprovantes no id. 18313863. Nesse 

quadro, nos termos do 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. 

18313861. Desta feita, não procede à alegação da seguradora de que a 

parte Requerente não comprovou as despesas médicas por ela efetivadas 

quando da ocorrência do sinistro, eis que não se tem dúvida de que se 

relacionam com o acidente automobilístico narrado na inicial. Assim, não 

pode a Requerida, eximir-se do pagamento da indenização perseguida. A 

Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais, 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, em seu artigo 3º, inciso III, estabelece que, 

tratando-se de reembolso à vítima, no caso de despesas de assistência 

médica e suplementares, o valor máximo da indenização a ser paga é de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). A jurisprudência pátria, 

ademais, não destoa desse entendimento: AÇÃO DE COBRANÇA 

REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS). ACIDENTE DE 

TRÂNSITO COM LESÕES CORPORAIS. APLICAÇÃO DA LEI 11.482/07. 

PAGAMENTO PARCIAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR 

DEVIDO. 1. O valor devido corresponde aos gastos efetuados e 

devidamente comprovados com as despesas médico-hospitalares, não 

ultrapassando o valor estipulado em lei. Aplicação aos sinistros que 

ocorreram após 29 de dezembro de 2006. 2. Assim, assegurado o direito 

ao recebimento do valor integral referente aos gastos devidamente 

comprovados, descontado o valor já pago administrativamente pela ré. 3. 

Conforme a redação da Súmula 14 das Turmas Recursais, a correção 

monetária deve incidir a contar da data do pagamento administrativo. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. 

(Recurso Cível Nº 71002899052, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 28/04/2011). 

Importante que se diga que a Lei nº 11.482/07 apenas veio explicitar o que 

já era garantido ao beneficiário pela Lei nº 6.194/74, não a revogando, 

devendo ser aplicado ao caso concreto, portanto, o artigo 3º, inciso III, da 

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$ 1.586,25 (mil quinhentos e oitenta 

e seis reais e vinte e cinco centavos), subsiste, portanto, uma diferença 

de R$ 1.113,75 (mil, cento e treze reais e setenta e cinco centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

aos juros e correção monetária, 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, imperioso 

grafar que foi atribuído à causa o valor de R$ 16.200,00 e a parte 

Requerente logrou êxito em obter indenização de R$ 13.263,75 (treze mil 

duzentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

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 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente ELIELSON DE OLIVEIRA 

PASSOS, a quantia de, A) - R$ 12.150,00 (doze mil cento e cinquenta 

reais), da 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 (Sumula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro qual seja 28/03/2018 (Súmula 

580 STJ); e B) – R$ 1.113,75 (mil, cento e treze reais e setenta e cinco 

centavos) a título de valor remanescente 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 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020259-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARYNNE QUIRINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020259-29.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, LARYNNE QUIRINO DA SILVA 

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 

11/02/2019, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando “trauma em tornozelo”. Discorre a 

Autora em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita por não ter condições de suportar o ônus processual, que a 

Requerida seja citada a comparecer à audiência de conciliação, a 

aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova e que seja julgado 

procedente o pedido, condenando a Requerida ao pagamento do Seguro 

Obrigatório- DPVAT, conforme determinado em lei, com juros desde o 

requerimento administrativo e correção monetária com índice INPC, a partir 

da data em vigor da medida provisória n. 340/2006. Requereu ao final, a 

condenação do Requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios. Despacho inicial no id. 20073202. A Requerida apresentou 

contestação id. 24632535 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, 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 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 
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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. 25811934. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

26447170. Impugnação à contestação no id. 28202872. 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 

o Boletim de ocorrência (id. 20034977) e Boletim de atendimento (id. 

20034978), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

26447170, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um tornozelo o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 26447170), 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 
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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 LARYNNE QUIRINO DA SILVA, a quantia de R$ 

1.687,50 (mil seicentos 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, 11/02/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020282-72.2019.8.11.0041
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MARIA MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

A. M. D. S. (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020282-72.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ATHEONE MENDES DE SOUZA, 

neste ato representado por sua genitora MARIA MENDES DOS SANTOS 

devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

22/08/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando “fratura em membro superior 

esquerdo”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do 

benefício da justiça gratuita, que a Requerida seja citada a comparecer à 

audiência de conciliação, a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da 

prova e que seja julgado procedente o pedido, condenando a Requerida 

ao pagamento do Seguro Obrigatório- DPVAT, conforme determinado em 

lei, com juros desde o requerimento administrativo e correção monetária 

com índice INPC, a partir da data em vigor da medida provisória n. 

340/2006. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios. Despacho inicial no id. 20076150. A 

Requerida apresentou contestação id. 22489831 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 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, pela impossibilidade jurídica 

do pedido compreendendo que o caso descrito na exordial não esta 

abrangido pelo seguro DPVAT, 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. Petição de habilitação nos autos no id. 

25831125. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 26451918. 

Impugnação à contestação no id. 28171802. 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 – 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. Consigno ainda, que a parte Requerida em sua 

contestação alegou a impossibilidade jurídica do pedido, arguido pela parte 

Requerente, defendendo que os fatos não se tratam de acidente de 
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trânsito, mas de mera fatalidade, uma vez que decorreu de uma queda de 

uma carroceria da caminhonete. Entretanto, esta alegação não cabe 

discussão, dado que o seguro DPVAT é responsável pelos danos 

pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, bastando 

para o pagamento da indenização a ocorrência do sinistro, e a 

comprovação das lesões dele decorrentes. Nesse sentido o STJ julgou: 

EMENTA: Terceira Turma - DPVAT. QUEDA DURANTE VERIFICAÇÃO DE 

CARGA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL AUSENTE. A Turma 

entendeu que, para o sinistro ser protegido pelo seguro DPVAT, é 

necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 

E, considerando que o uso comum que se dá ao veículo é a circulação em 

área pública, em regra, os sinistros somente serão cobertos quando o 

acidente ocorrer com pelo menos um veículo em movimento. Entretanto, é 

possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo parado cause 

prejuízos indenizáveis. Para isso, seria necessário que o próprio veículo 

ou a sua carga causassem prejuízos a seu condutor ou a um terceiro. Na 

hipótese, tratou-se de uma queda do caminhão enquanto o recorrente 

descarregava mercadorias do seu interior, sem que o veículo estivesse 

em movimento ou mesmo em funcionamento. Resp. 1.182.871-MS, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2012, publicado em 10/05/2012. (grifo 

nosso). O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado o Boletim de 

ocorrência (id. 20035715) e Boletim de atendimento (id. 20035716), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26451918, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 26451918), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento), de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. 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 ATHEONE MENDES DE SOUZA, neste ato 

representado por sua genitora MARIA MENDES DOS SANTOS, a quantia 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 22/08/2018 (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-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1013370-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERON ULRICH (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):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1013370-59.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 28677259 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 28603870/28603871 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 28603871 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 28677259. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005709-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA 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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005709-29.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ANA PAULA DA SILVA 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 30/06/2018 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “membro inferior esquerdo, membro superior esquerdo e 

demais lesões”. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a concessão 

do benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar com o 

ônus processual, a designação de audiência prévia de conciliação com 

realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida para apresentar 

contestação no prazo legal, a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a prova pericial, e ainda que a Requerida 

se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob pena de 

responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa tácita ao 

pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez permanente no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou o valor a ser 

apurado na perícia. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento 

no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais 

pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho no id. 17941834, 

determinando a emenda da petição inicial, anexando a cópia do protocolo 

do Requerimento administrativo. Requerimento de emenda no id. 18317895. 

Despacho no id. 20665142, determinando o prosseguimento do feito com a 

realização de audiência de conciliação. Juntada de correspondência 

devolvida no id. 22510343. A Requerida apresentou contestação id. 

26542680 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 falta de interesse de agir por 

entender necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial ante a ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a 

ausência de nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o 

acidente e a inexistência de prova da invalidez e ainda a improcedência do 

pedido inicial com relação ao pedido de indenização por danos morais. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 26862210. O Autor foi 

submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27330408. Impugnação à 

contestação no id. 28180581. A parte Requerente no id. 

28180589/28180590, manifesta pela procedência do pedido de acordo 

com a pericia realizada. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. 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 
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de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o boletim de ocorrência e Histórico Clínico (id. 17914044), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27330408, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos cotovelos 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. 27330408), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa, com perda de 75% (setenta e cinco por cento), do 

cotovelo esquerdo e repercussão moderada, com perda de 50% 

(cinquenta por cento) do membro inferior esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 7.256,25 (sete mil, duzentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 
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§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 a 

Requerente ANA PAULA DA SILVA, a quantia de R$ 7.256,25 (sete mil, 

duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 30/06/2018 (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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020543-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MENDES GONSALLES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020543-37.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ADRIANO MENDES GONSALLES 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de SEGURADORA LÍDER, também qualificada, alegando, em síntese, que 

em 25/11/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando, “estrutura crânio facial e fratura de 

quadril direito e demais lesões”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo 

a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter condições de 

suportar com o ônus processual, a designação de audiência prévia de 

conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida 

para apresentar contestação no prazo legal, a inversão do ônus de 

suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, e ainda que a 

Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob pena de 

responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa tácita ao 

pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez permanente no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou o valor a ser 

apurado na perícia. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento 

no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais 

pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho inicial no id. 20143797. 

A Requerida apresentou contestação id. 25577676 arguindo em preliminar 

a incorreção do valor da causa e a ausência de documento 

indispensáveis à 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 e ainda a 

improcedência do pedido inicial com relação ao pedido de indenização por 

danos morais. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se 

ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o 

teto para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso 

de eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do 

STJ, a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da 

lesão. requereu que em caso de eventual condenação, a correção 

monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os 

juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 

do STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 25800681. A parte Autora 

no id. 26648114/26642125, juntou documentos médicos. O Autor foi 

submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 26684945. Impugnação à 

contestação no id. 28208246. A parte Requerente no id. 

28208252/28208265, manifesta pela procedência do pedido de acordo 

com a pericia realizada. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao Requerido no que 

tange a necessidade de adequação do valor em consonância ao patamar 

máximo do valor da indenização estabelecido pela legislação vigente, 

porquanto, em casos que o acidente tenha ocorrido após o advento da 

Medida Provisória nº 340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei 

nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório passou a ser estabelecida em valores determinados e não mais 

em salários mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor 

da causa no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

PRELIMINAR- 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, demonstrando o nexo causal 

entre o fato e o acidente. 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 
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(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o boletim 

de ocorrência (id. 20077549) e Documentos médicos (id. 

26648114/26642125), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial 

Judicial id. 26684945, concluindo de maneira inequívoca pela existência do 

nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente 

que acometeu o Requerente. Importante se diga que o não pagamento do 

prêmio do seguro do veículo envolvido, assim como o fato de não ter sido 

identificado o veículo por ocasião do acidente, não obsta o recebimento da 

indenização, tampouco que a cobrança de qualquer seguradora, nos 

termos da Sumula 257 do Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais e perda completa da mobilidade de um quadril, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por 

cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial judicial acostado aos autos (id. 26684945), 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), da estrutura crânio facial e quadril direito, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 12.656,25 (doze mil, seiscentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 
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parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida SEGURADORA LÍDER, pagar ao Requerente ADRIANO 

MENDES GONSALLES, a quantia de R$ 12.656,25 (doze mil, seiscentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), referente à indenização 

do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 25/11/2018 (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: 1030757-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO MARCELINO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

CLAUDEMYLSOM GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1030757-58.2017.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 27770615 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida nos id. 18107694 e id. 26103418 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados nos id. 18107694 e id. 

26103418 em favor da parte Requerente, a serem creditados na conta 

indicada no id. 27770615. Custas remanescentes ao encargo da parte 

Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006182-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILDE GOMES 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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006182-15.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, CLEILDE GOMES DA SILVA 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 14/08/2018 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “membro superior direito e demais lesões”. Discorre a 

Autora em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, a 

designação de audiência prévia de conciliação com realização de perícia 

judicial, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas 

com a prova pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas 

ilegais apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou o valor a ser apurado na perícia. 

Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de ato 

ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de 

acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo 

códex. Despacho no id. 18020833, determinando a emenda da petição 

inicial, anexando a cópia do protocolo do Requerimento administrativo. 

Juntada de documentos médicos no id. 18311366/18311371. Despacho no 

id. 20673771, determinando o prosseguimento do feito com a realização de 

audiência de conciliação. Juntada de correspondência devolvida no id. 

24073427. A Requerida apresentou contestação id. 26693107 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, ausência de documento indispensáveis à 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 e ainda a improcedência do pedido inicial com relação 

ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou também que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos 

autos no id. 26861666. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

27334134. Impugnação à contestação no id. 28221567. A parte 

Requerente no id. 28221569/28221570, manifesta pela procedência do 

pedido de acordo com a pericia realizada. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 
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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. 

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, demonstrando o nexo causal 

entre o fato e o acidente. Portanto, não acolho a preliminar de inépcia da 

inicial. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o boletim de ocorrência e Histórico Clínico (id. 17994780), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27334134, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27334134), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento), a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. No 

que concerne ao pedido de condenação da Seguradora Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à 

parte Requerente, na medida em que o mero inadimplemento contratual por 

si, não é capaz de ensejar o reparação. O dano moral pode assim ser 

definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 

liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta 

ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral 

puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o 

dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à 

personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é 

arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o 

dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Neste 

sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. 

DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX 

VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. DESCABIMENTO . (...) II. 

Dano moral indevido. III. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO 

PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não 

pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta demanda em que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 111 de 221



há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência 

recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS 

MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 

30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar 

o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, pagar a 

Requerente CLEILDE GOMES DA SILVA, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 14/08/2018 (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010698-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR SOARES NUNES NEVES (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):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1010698-15.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 29198730 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 27474330/27474337 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 27474336 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 29198730. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038650-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE COSTA DELGADO (AUTOR(A))

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):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1038650-66.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28852597 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 28065005 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado no id. 28065005 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 28852597 . Custas remanescentes ao encargo da 

parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002072-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IBRAIM SILVA GONCALVES (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:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1002072-07.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 27677465 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 22117898/22117904 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 22117901 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 27677465. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042272-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEYR FERNANDO 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:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1042272-56.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 27979962 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 27816631/27816640 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se 

ALVARÁ do valor depositado no id. 27816639 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 27979962 . Custas 

remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 90 do 

CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038541-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FEITOSA 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:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1038541-86.2017.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 27770634 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 26538819/26538823 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 26538822 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 27770634. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003158-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NILTAMIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1003158-76..2019.8.11.0041(LP) VISTOS, FRANCISCO NILTAMIR DA 

SILVA devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 25/12/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“estrutura facial, traumatismo crânio encefálico e demais lesões”. Discorre 

o Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, a 

designação de audiência prévia de conciliação com realização de perícia 

judicial, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas 

com a prova pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas 

ilegais apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou o valor a ser apurado na perícia. 

Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de ato 

ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de 

acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo 

códex. Despacho no id. 17603834, determinando a emenda da petição 

inicial, anexando a cópia do protocolo do Requerimento administrativo. 

Requerimento de emenda no id. 18360021/18360026. Despacho no id. 

20524511, determinando o prosseguimento do feito com a realização de 

audiência de conciliação. A Requerida apresentou contestação id. 

22021222 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, a falta de interesse de agir por 

entender necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, o defeito de representação ante a falta de 

desenvolvimento válido e regular do processo. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez e 

ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido de 

indenização por danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Juntada de correspondência devolvida 

no id. 22522749. Petição de habilitação nos autos no id. 27057349. O 

Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27241958. Impugnação 

à contestação no id. 28224119. A parte Requerente no id. 28224126, 

manifesta pela procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. 

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 
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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 – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial 

é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para 

que seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 

292 do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, 

verifico que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DO 

DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. No que 

concerne à necessidade de regularização da representação, não 

vislumbro razões para exigir a juntada de outro documento, pois tal 

circunstância isoladamente em nada influencia a análise do mérito. Cumpre 

ressaltar que a procuração ”ad judicia” não tem prazo de validade, ou 

seja, não se expira pelo decurso do tempo, não restando alternativa se 

não desacolher tal preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o boletim de ocorrência e Documentos médicos (id. 17555341), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27241958, 

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 lesões neurológicas, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 27241958), 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), a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 
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24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, pagar 

ao Requerente FRANCISCO NILTAMIR DA SILVA, a quantia de R$ 3.375,00 

(três mil, trezentos e setenta e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 25/12/2018 (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: 1020270-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020270-58.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JUCIMARA SILVA DE SOUZA 

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 

11/07/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando “fratura de rádio distal esquerdo com 

desvio”. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a concessão do 

benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar o ônus 

processual, que a Requerida seja citada a comparecer à audiência de 

conciliação, a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova e que 

seja julgado procedente o pedido, condenando a Requerida ao pagamento 

do Seguro Obrigatório- DPVAT, conforme determinado em lei, com juros 

desde o requerimento administrativo e correção monetária com índice 

INPC, a partir da data em vigor da medida provisória n. 340/2006. Requereu 

ao final, a condenação do Requerido ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Despacho inicial no id. 20073217. A Requerida 

apresentou contestação id. 24946610 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, 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 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. Petição de habilitação nos 

autos no id. 25809930. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

26454738. Impugnação à contestação no id. 28206545. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 
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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 

o Boletim de ocorrência (id. 20035241) e Boletim de atendimento (id. 

20035242), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

26454738, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 26454738), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento), de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 
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Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente JUCIMARA SILVA DE SOUZA, a quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 11/07/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034451-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE OAB - DF24923 (ADVOGADO(A))

GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO OAB - DF20334 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034451-98.2018.8.11.0041 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 Ré para manifestar acerca da habilitação dos herdeiros. Cuiabá, 18 

de fevereiro de 2020 Gestor judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012963-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002775-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO PEREIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002775-35.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar manifestação 

sobre a petição de fls. 28400834 , referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020 

Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013369-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VIEIRA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1013369-11.2018.8.11.0041 AUTOR: MANOEL VIEIRA DE MELO 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 
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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, 17 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016715-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA BORGES MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016715-04.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial juntado nos autos no 

ID 28172425, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. 

GESTOR JUDICIÁRIO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011983-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA (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)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013357-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1013357-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MILTON 

CARVALHO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015139-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER 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 SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 
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e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015089-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RICARDO VERISSIMO DO CANTO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032699-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIVAL SILVA 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032699-28.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar manifestação 

sobre a petição de fls. 29041363 , referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014708-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUYANE ELIAS DE MELO (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014708-39.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar manifestação 

sobre a petição de fls. 28630626 , referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018267-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1018267-04.2017.8.11.0041 

AUTOR: CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

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

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

com vistas à conciliação designada para o dia 29/09/2017, 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). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de junho de 2017. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015356-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILTON SILVA SOUSA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-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:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1041275-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. DE C. BALBINO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041275-39.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033597-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERONILCE RIBEIRO SANTOS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIUCELINA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033597-70.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1039519-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APPARECIDA ENDRICE CATARINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA FERREIRA OAB - MT24990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALITA FRANCIELLY BRITO AVILA DA SILVA (REU)

ALINE BRITO DA SILVA (REU)

GUSTAVO CAPISTRANO PINTO LEITE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039519-92.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039210-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR OAB - MT20407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1039210-71.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 16/06/2020 às 11:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005054-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005054-23.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 às 14:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 
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Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034077-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE DE SOUSA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034077-48.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030953-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030953-57.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033933-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHARLLES ALECHANDRE GALIANO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033933-74.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008878-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008878-24.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060929-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1060929-12.2019.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação de danos 

materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada ajuizada por Rodrigo Alves Silva em face de XP Investimentos 

Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A, todos qualificados. 

Narra a inicial que o autor é cliente da ré, que faz intermediações em bolsa 

de valores junto ao mercado de ações, há aproximadamente 12 anos. 

Entretanto, durante a vigência da relação comercial, alega que houve 

recorrentes falhas graves na prestação de serviços pela ré e que quando 

comprovado o prejuízo financeiro ao cliente decorrente da má prestação 

de serviços, a corretora ressarcia o investidor das perdas financeiras por 

estes suportados. Aduz que as alegações ora expressas serão 

devidamente comprovadas quando este Juízo autorizar a apresentação de 

instrumento particular de transação, em razão da cláusula de 

confidencialidade, atribuindo multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 

caso de divulgação por qualquer meio, o que impossibilitou a apresentação 

do contrato para instruir a inicial. Sustenta que as falhas cometidas pela ré 

são gritantes e recorrentes que acabaram por trazer prejuízos aos seus 

investidores, fazendo com que tenha acumulado 1.279 reclamações no 

site "reclame aqui." Assevera que a ré opera conta de investidores sem 

autorização, e não raras as vezes o dinheiro desaparece. Alega que o 

autor possuía em sua carteira de investimentos, em 04/11/2019, 1.000 (mil) 

ações da Petrobrás (Cód. PETR4), com valor de mercado, no dia, em R$ 

30,98 (trinta reais e noventa e oito centavos), e ainda, em posição de 

aluguel, 1.000 (mil) ações da empresa Magazine Luíza (Cód. MGLU3), com 

valor de mercado, no dia, em R$ 48,30 (quarenta e oito reais e trinta 

centavos) por ação. Argumenta que após o resgate de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais), a ré perdeu completamente o controle com relação a 

conta de investimentos do autor, além de proceder negociações não 

autorizadas, liquidando compulsoriamente a posição que o autor mantinha 

em ações, ou seja, encerrou as posições do autor, realizou compra e 

venda de ações sem autorização, lhe causando prejuízos inesperados. 

Expõe o autor que as decisões de compra e venda de ativos devem ser 

tomadas pelo cliente e não pela corretora, sendo esta apenas 

intermediadora à exceção quando o cliente estiver em situação de 
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insolvência, não sendo este o caso, pois possui um saldo investimento no 

patamar de R$ 32.424,80 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro 

reais e oitenta centavos). Informa que as ordens de negociação de ativos 

em conta do autor, enviadas sob o código 4267, partiram diretamente do 

departamento de risco da empresa, resultando em retirada e prejuízo 

financeiro de R$ 77.786,09 (setenta e sete mil, setecentos e oitenta e seis 

reais e nove centavos), não autorizados. Afirma que o setor de risco da 

ré também enviou ao mercado uma ordem de compra no valor de 

10.000,00 (dez mil) ações da Petrobrás na conta do autor, sem qualquer 

autorização, porém o próprio sistema rejeitou a absurda ordem enviada 

pelo preposto da ré, evitando, assim maiores prejuízos. Assegura que a ré 

a encaminhou e-mails de cobrança ao autor. Assim, mesmo diante das 

negociações de ações não autorizadas, lançar ordem superior a R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais), passou a exigir o enquadramento que 

deveria ser feito por ela própria, e ainda bloqueou a realizações de 

saques, não conseguindo retomar a posição de custódia que tinha antes 

por confusão/erro da corretora ré. Garante que enviou e-mails para a ré 

bem como para sua ouvidoria, suplicando por imediatas providências, 

porém sem sucesso. Cita que por manifesto erro da ré, o autor passou à 

condição de devedor em valores aleatórios e insubsistentes, no patamar 

de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), mesmo estando 

bloqueado e sem efetivar qualquer outra condição. Por fim, ainda recebeu 

uma notificação via e-mail, para que regularizasse o débito, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de negativação do seu nome junto 

aos órgãos de restrição ao crédito (SERASA). Informa ainda que buscou 

providências por meio do canal MRP – Mecanismo de Ressarcimento de 

Prejuízos, para ressarcimento dos prejuízos decorrentes da péssima 

prestação de serviços realizados pela ré. Postula pela concessão de 

liminar para seja determinado que a ré, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova as medidas necessárias a devolução da posição de 

investimentos que detinha em sua conta (Conta Código 61308, sendo em 

relação a custódia de 1.000 (mil) ações PETR4 (preço R$ 30,98) e 1.000 

(mil) ações MGLU (preço R$ 48,30), bem como disponibilize o 

imediatamente o saldo financeiro ao autor no montante de R$ 

32.424,80(trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta 

centavos). Requer ainda, em sede de liminar, que a ré se abstenha de 

promover qualquer restrição do CPF do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito (SERASA, BMF, Órgãos de Regulamentação), ou, no 

caso haver registro de negativação, seja excluída no prazo de 48 horas, 

sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais. Requer a 

autorização da juntada do instrumento particular de transação firmado 

entre as partes em 28/04/2017. No mérito, requer a procedência da ação 

para declarar a inexigibilidade definitiva do débitos e a condenar a ré na 

reparação por danos materiais e morais. Requer por fim, a inversão do 

ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. É o relatório. Decido. A 

tutela almejada pelo autor é regulada pelo art. 294 do CPC, que estabelece: 

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In 

casu, a pretensão almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. 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.) Da análise dos autos, verifica-se que o autor pretende que 

a parte ré promova as medidas necessárias à devolução da posição de 

investimentos que detinha em sua conta, bem como o estorno de saldo 

financeiro, em razão de prejuízos sofridos por transações não 

autorizadas. Em que pese a demonstração da relação negocial firmada 

entre as partes, o valor da divida cobrada,, com o risco de negativação do 

nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (id nº 

27631980), não há como conceder todos os pedidos formulados à título de 

tutela de urgência. Com efeito, não há demonstração de que haverá risco 

ao resultado do processo se não deferido, nesta quadra processual, o 

pleito antecipatório de restituição da posição de investimentos que o autor 

detinha em sua conta (Conta Código 61308, sendo em relação a custódia 

de 1.000 (mil) ações PETR4 (preço R$ 30,98) e 1.000 (mil) ações MGLU 

(preço R$ 48,30), bem como estorne o saldo financeiro de investimento no 

valor de de R$ 32.424,80(trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro 

reais e oitenta centavos). Afinal, o deferimento da tutela de urgência é 

excepcional, sendo prudente o aguardo do contraditório para maior 

esclarecimento dos fatos. Todavia, diante da discussão posta em juizo, 

possível a ordem para impedir a negativação do nome do autor. Posto isto, 

presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a 

qualquer tempo, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e DETERMINO que a ré se abstenha de promover qualquer 

restrição do CPF do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

(SERASA, BMF, Órgãos de Regulamentação), ou, no caso haver registro 

de negativação, seja excluída no prazo de 48 horas, sob pena de multa 

diária, no valor de R$ 1.000,00. Autorizo juntada do instrumento particular 

de transação firmado entre as partes em 28/04/2017, requerida pela parte 

autora, no prazo de 15 dias, que serão mantidos seu sigilo, sendo de uso 

restrito deste Juízo e das partes, em razão da cláusula de 

confidencialidade. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com 

fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. Nos termos do art.334 e §§ do NCPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 16 de junho de 2020 

(16/06/2020) às 09:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. 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 

NCPC. 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 NCPC. 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 NCPC. 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 NCPC. 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

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007267-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. A. B. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LAURISTELA ANUNCIACAO DE ALMEIDA OAB - 058.349.031-00 

(REPRESENTANTE)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007267-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUILHERME FERNANDO DE ALMEIDA BASTOS REPRESENTANTE: 

LAURISTELA ANUNCIACAO DE ALMEIDA RÉU: SUL AMERICA SEGUROS 

DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. Manifestem-se as partes 

acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento 

e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CUIABÁ,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010281-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SIMOES FRANCAO VIDOTTI (AUTOR(A))

ERALDO COIADO JUNIOR (AUTOR(A))

KARLA ANDRESSA VIDOTTI COIADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010281-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARLI SIMOES FRANCAO VIDOTTI, ERALDO COIADO JUNIOR, KARLA 

ANDRESSA VIDOTTI COIADO RÉU: HESA 115 - INVESTIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012005-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ROMERO CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012005-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDNA ROMERO CAMARGO RÉU: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018712-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO JOSE MINALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018712-51.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALVARO JOSE MINALI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Manifestem-se as 

partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 
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porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004496-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SBT CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004496-51.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALESSANDRO GARCIA DA SILVA REQUERIDO: SBT 

CUIABÁ Vistos etc. A parte autora comparece por meio do petitório retro 

pugnando pela desistência da presente ação, informando que a não tem 

mais interesse na demanda, requerendo ,assim, homologação sem mérito 

da desistência do feito. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código 

de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII 

– homologar a desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que 

a requerida não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido 

angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006322-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILMA DE SOUZA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006322-15.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSILMA DE SOUZA NUNES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 08:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006622-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE MATIAS LUCATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006622-74.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: GABRIEL HENRIQUE MATIAS LUCATELLI REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os 

requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 22/06/2020 às 

09h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006528-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAULA DANTAS ESCOBAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006528-29.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA PAULA DANTAS ESCOBAR REQUERIDO: PORTO 
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SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 22/06/2020 às 08h15min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0056918-64.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA GAMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUDNEIA FREITAS ARRUDA OAB - MT13136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT20298-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 apelada (requerente) para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação tempestivo, no prazo de 15 dias. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006541-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU MARAIUP JUWI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006541-28.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: DIRCEU MARAIUP JUWI DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 22/06/2020 às 08h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0044742-87.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GUSTAVO NYSTRON (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROBERTO JESUS DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON MEDEIROS OAB - MT5637-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS OAB - MT13562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H D I - SEGUROS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerente ) para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação tempestivo, no prazo de 15 dias. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0033092-14.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CELESTE GOMES DE OLIVEIRA OAB - 161.604.101-30 (REPRESENTANTE)

HILARIO GORGONHO DE OLIVEIRA OAB - 007.247.771-72 

(REPRESENTANTE)

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ROQUE JOSE DUARTE (LITISCONSORTE)

DANIEL LUCIO DUARTE (LITISCONSORTE)

ESPOLIO DE ENODINA PEDROSO DUARTE (LITISCONSORTE)

Outros Interessados:

ODENIR ARRUDA FILHO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

ROSAIR DOS SANTOS FIALHO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Impulsionamento por certidão Certifico e dou fé, que a parte autora, 

embora intimada nada manifestou, posto isso, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora pessoalmente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

de andamento ao feito, sob pena de extinção. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005315-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (REU)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, Intimação da parte autora para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. 

Cuiabá - MT,18/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031890-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS MARINA BUENO PROENCA DROSGHIC (AUTOR(A))

B. P. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA OAB - MT23107/O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 125 de 221



Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031890-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAIS MARINA BUENO PROENCA DROSGHIC, BEATRIZ PROENCA 

DROSGHIC RÉU: TAM LINHAS AEREAS S/A. Vistos etc. Manifestem-se as 

partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013815-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. E. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

ISRAEL MARCELO LEITE EVANGELISTA OAB - 580.901.261-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013815-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KAROLLINE DA SILVA EVANGELISTA REPRESENTANTE: ISRAEL 

MARCELO LEITE EVANGELISTA RÉU: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos 

etc. Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. 

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013696-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTO-MAX IMPLANTES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

MAX KRAUSE NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada citada/intimada 

efetuasse o pagamento determinado. Impulsiono os autos a parte autora 

para manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Cuiabá - MT, 18/02/2020. Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035477-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DE SOUZA PEREIRA (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035477-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JACKSON DE SOUZA PEREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

Intime-se a parte demandada para se manifestar a respeito do laudo 

pericial de id. 26642858, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo 

retro, voltem os autos conclusos para análise decisão. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037128-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIONE ALVARENGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037128-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIONE ALVARENGA RÉU: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 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-90 CONSIGNATÓRIA DE ALUGUÉIS

Processo Número: 1041327-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA PALARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO HARA OAB - MT23628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO de MARCOS JOSÉ CASTRO E SILVA (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041327-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUZIA APARECIDA PALARO REU: ESPÓLIO DE MARCOS JOSÉ CASTRO E 

SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade 

com apuração de haveres, movida por Comfortable Shoes Calçados e 

Acessórios Ltda-ME em face do Espólio de Marcos José Castro, dos 

herdeiros M. B. C. e A. B. C. e S., devidamente qualificados nos autos. As 

partes Comfortable Shoes Calçados e Acessórios Ltda-ME e o Espólio de 

Marcos José Castro pactuaram acordo em sessão de conciliação (id. 

29288039), realizado na Central de Conciliação e Mediação da Capital de 

Cuiabá. O acordo foi subscrito pela sócia remanescente da parte autora, 

Sr. Luzia Aparecida Palaro e pelo inventariante, Sr. Edinaldo de Castro e 

Silva, bem como pelos patronos das partes. Contudo, segundo o que 

disposto pelo art. 619 do Código de Processo incumbe (...) ao 

inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: alienar 

bens de qualquer espécie; transigir em juízo ou fora dele; pagar dívidas do 

espólio; fazer as despesas necessárias para a conservação e o 

melhoramento dos bens do espólio. No caso em espécie, o inventariante 

não comprovou ter ouvido os herdeiros e nem colacionou aos autos 

autorização do juízo universal do inventário para transacionar na presente 

demanda, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Civil. 

Assim sendo, DETERMINO a intimação das partes para comprovar a 

autorização do juízo universal do inventário para transacionar nos 

presentes autos e ciência dos demais herdeiros, no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 619 do Código de Processo Civil. Após, nos 

termos do artigo 178, II do Código de Processo Civil, conceda-se vista dos 

autos ao Ministério Público. Decorrido o prazo retro, com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000969-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLAN HENRIQUE MIRANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000969-91.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILLAN HENRIQUE MIRANDA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 09:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006263-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEI ALVARES DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE NAGEL RODRIGUES (REU)

FLAVIO JOSE FERNANDES LOPES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006263-27.2020.8.11.0041. AUTOR: LEONEI 

ALVARES DE MAGALHAES REU: FLAVIO JOSE FERNANDES LOPES, 

CLARICE NAGEL RODRIGUES Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que o 

autor pleitea pelo deferimento da concessão de justiça gratuita, alegando 

não possuir condições de arcar com os ônus processuais. Contudo, se 

faz necessário para a análise, a juntada aos autos de documentos 

comprovem que o mesmo não tem condições de arcar com as custas e 

honorários do processo. Assim, não resta outra a alternativa a não ser a 

INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione aos autos documentos que corroborem com a sua alegação de 

hipossuficiência econômica. Intime-se. Cumpra-se, após volvam-me os 

autos conclusos. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005540-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005540-08.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALECIA DE SOUZA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 
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ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 09:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001078-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA DO LIVRAMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001078-08.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARICELMA DO LIVRAMENTO SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 10:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006197-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN SANTOS DA SILVA KINAFF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006197-47.2020.8.11.0041. AUTOR: IVAN 

SANTOS DA SILVA KINAFF REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 10:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 
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ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006290-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DA CRUZ ALVES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006290-10.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ANDRESSA DA CRUZ ALVES BARBOSA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 10:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006210-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO TEIXEIRA DE REZENDE (AUTOR(A))

FANAVIA RODRIGUES BIANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CESARIO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006210-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVANDRO TEIXEIRA DE REZENDE, FANAVIA RODRIGUES BIANCO REU: 

JOSE ROBERTO CESARIO Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, 

de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas 

processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na 

delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação 

devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou 

privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 

28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto 

Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua 

assessoria, atente-se à importância da conferência minuciosa da 

arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para 

otimização e minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo 

averiguar atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, 

havendo pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes 

mesmo de eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma 

averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Isto posto, não havendo indícios 

da incapacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame em que o demandante não 

colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como declaração de hipossuficiência, holerite, 

carteira de trabalho, extratos bancários ou declaração de imposto de 

renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Deste modo, não 

restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 
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clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Nesse sentido, o 

entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 

recente julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– DECLARAÇÃO DE POBREZA E 

OUTROS DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou 

demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis 

que os rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 84501/2016 - CLASSE 

CNJ - 202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio Aparecido Guedes. 

16/11/2016). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006391-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JANIO SANTIAGO OAB - 215.030.188-14 (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1006391-47.2020.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: JANIO SANTIAGO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 11:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006400-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NAPOLIANA FURTADO DE PAULA OAB - 039.959.991-66 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1006400-09.2020.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: NAPOLIANA FURTADO DE PAULA REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 22/06/2020 às 11h15min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006407-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDAIR MAITEDE RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006407-98.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

VALDAIR MAITEDE RIKBAKTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 11h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 
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comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006458-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

PATRICIA CORDEIRO BARBOZA OAB - 936.844.951-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1006458-12.2020.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: PATRICIA CORDEIRO BARBOZA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 12:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006480-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALFREDO TORRES OAB - 023.245.671-21 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1006480-70.2020.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: MARCOS ALFREDO TORRES REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

em que a parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 12:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006168-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE SOUZA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006168-94.2020.8.11.0041. AUTOR: 
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CLAUDIA DE SOUZA ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 09:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006552-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

ERICA PINHEIRO DE MATOS OAB - 062.499.201-29 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1006552-57.2020.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: ERICA PINHEIRO DE MATOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 12:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006461-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DOS SANTOS FERREIRA OAB - 582.754.015-34 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1006461-64.2020.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS FERREIRA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 
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injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 12:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006570-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVANO SILVA OAB - 948.445.261-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1006570-78.2020.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: SILVANO SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 13:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006633-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NANTIELE BARROS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006633-06.2020.8.11.0041. AUTOR: 

NANTIELE BARROS DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 13:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006606-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ODIRLEI LUIZ GIULIETE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006606-23.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ODIRLEI LUIZ GIULIETE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 13:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006601-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE JESUS DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006601-98.2020.8.11.0041. AUTOR: NEIDE 

JESUS DE SIQUEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 13:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001066-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS THIAGO AMARAL DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001066-91.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS THIAGO AMARAL DE CAMPOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 
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requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 10:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061268-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO OAB - MT11520-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO (EXECUTADO)

ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061268-68.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS EXECUTADO: LUIZ ANTONIO 

POSSAS DE CARVALHO, ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Todovia, apenas a Declaração é insuficiente para a 

comprovação da hipossuficiência e o autor não trouxe qualquer outro 

documento que corrobore com essa alegação, como extratos de 

movimentação bancária, anotações junto ao SERASA ou SPC, balanço que 

aponte prejuízo, comprovante de utilização de cheque especial, entre 

outros, não havendo a mínima demonstração segura e convincente de que 

realmente não possui capacidade econômica, não em termos de iliquidez 

atual que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, não houve 

efetiva demonstração da incapacidade financeira, como se exige para a 

pessoa jurídica à medida que se impõe é o indeferimento do pleito. Sobre o 

assunto a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – 

INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

PESSOA JURÍDICA – CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO 

– DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.A motivação contrária ao 

interesse da parte não autoriza, de per si, o acolhimento dos embargos de 

declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios 

insertos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.O benefício da justiça 

gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica em situações 

especialíssimas, desde que comprovada necessidade da benesse.O 

Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas 

partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito.(ED 108829/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15.Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária.(Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITORIA – 

INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

FALÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO 

RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é 

desconhecido que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a 

assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos 

no art. 98, do CPC/15.Tratando de instituição bancária, que por mais 

necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a 

miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.(AgR 

104478/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

31/10/2017) Tal demonstração não foi devidamente carreada aos autos, 
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restando claro que a parte autora não faz jus aos benefícios da 

assistência judiciária. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001070-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PACHECO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001070-31.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALESSANDRO PACHECO DE BARROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 11:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006719-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006719-74.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUIS PAULO DE ANDRADE REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 12h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059263-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR PEREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059263-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUNIOR PEREIRA FERNANDES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 
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processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 11:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006746-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO DA SILVA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006746-57.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRAULINO DA SILVA MENDES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 08:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005865-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANYLLO DE SOUZA MONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CANDIDO SALINAS DA SILVA OAB - MT26088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005865-80.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANYLLO DE SOUZA MONTES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto etc. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por DANYLLO DE SOUZA MONTES em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., afirmando que foi surpreendido pelos prepostos da requerida que 

interromperam o fornecimento de energia, que tomou conhecimento da 

existência da dívida no importe de R$ 14.682,00 (Quatorze Mil, seiscentos 

e oitenta dois reais), o qual afirma desconhecer. Aduz que as faturas 

anexas são totalmente descabidas, que não há como uma residência 

simples consumir essa quantidade de energia, que as contas anteriores 

não ultrapassam R$ 100,00 (Cem reais). Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte autora alega que a soma dos débitos em aberto chega-se ao 

montante de R$ 14.682,00, todavia, o extrato colacionado no id. 29103358 

demonstra um valor muito superior ao indicado, qual seja R$ 42.576,02 

(AGO/2019 - R$ 7.972,85; SET/2019 - R$ 2.804,16; SET/2019 - R$ 

7.089,64; SET/2019 - R$ 20.126,48; OUT/2019 – R$ 2.869,38; NOV/2019 – 

R$ 571,17; DEZ/2019 – R$ 571,17 e JAN/2020 – R$ 571,17), o que merece 

melhor esclarecimento pelo demandante. Observa-se ainda que não foi 

colacionou aos autos as faturas discutidas de forma detalhada. Sendo 

assim, DETERMINO a intimação da parte autora para emendar a inicial, no 

prazo de 15 dias, a fim de esclarecer e indicar quais faturas cobradas 

pela ré pretende discutir, juntando aos autos as faturas de forma 

detalhadas, com a consequente alteração do valor da causa, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único e 292, 

ambos do CPC. Após, volvam os autos conclusos para análise e decisão. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009980-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRAGA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ELIAS DA CUNHA OAB - MT12086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram interpostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar as partes requerente/embargada e 

requerida/embargada FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 

para, querendo, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0017792-07.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO (EXEQUENTE)

CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO OAB - MT8138-O (ADVOGADO(A))

IONE FILOMENA DOS SANTOS OAB - MT21956-O (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. 

(EXECUTADO)

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EXECUTADO)

AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES OAB - RJ139141-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar as partes requeridas/embargadas para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1055316-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HANS MARQUARDT JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055316-11.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: HANS MARQUARDT JUNIOR REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte autora para 

completar a inicial, a fim de descrever o fato detalhadamente, incluindo 

data, hora, local e dinâmica do acidente, membro lesionado, etc., assim 

como manifestar seu interesse ou não pela realização de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme determina o artigo 319, VII o CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0013236-79.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PASCHOAL DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PASCHOAL DANTAS OAB - MT3658 (ADVOGADO(A))

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDINETE M.M. SOUZA VANINI (EXECUTADO)

JOAO BATISTA VANINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENA VANINI OAB - MT17153-O (ADVOGADO(A))

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, bem como 

se manifestar sobre a certidão de Id. 27200092, no prazo de cinco dias. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000020-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREONICIA DOS SANTOS AGOSTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000020-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CREONICIA DOS SANTOS AGOSTINHO REU: BANCO PAN Vistos. 

Intimem-se as partes para apresentarem manifestação informando se 

ratificam os atos praticados na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Após, volte-me concluso para deliberações. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003920-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W B DE PAULA E SILVA - ME (AUTOR(A))

WAGNER BRUNO DE PAULA E SILVA (AUTOR(A))

P. V. D. P. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI OAB - SP183967 (ADVOGADO(A))

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME WAGNER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS MAISA WAGNER OAB - MT25416/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1003920-58.2020 Vistos. Indefiro o pedido de reconsideração de id. 

29291434 e mantenho a decisão de id. 28939890, considerando que os 

autores não trouxeram qualquer fato novo que pudesse alterar a decisão 

proferida. No mais, cumpra-se na íntegra da decisão de id. 28939890, 

procedendo a citação do requerido. Intime-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057054-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISON GEAN SANTIAGO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057054-34.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEISON GEAN SANTIAGO DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 22/06/2020, às 

12h15min 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 
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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: 1000456-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA SENA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000456-26.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOANA SENA DA SILVA SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 22/06/2020, às 

12h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006737-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006737-95.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAQUELINE FERNANDES DE SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Recebo a inicial. Designo o dia 22/06/2020, às 13h00min 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: 1060338-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA COSTA (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: 1060338-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICTOR HUGO DA SILVA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 22/06/2020, às 

13h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060586-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAUE SOARES (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: 1060586-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KAUE SOARES 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: 1060369-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME JOSE MEDINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060369-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIME JOSE MEDINA 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006305-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA OAB - DF21695 

(ADVOGADO(A))

 

PJE 1006305-47.2018 A autora se manifestar através do id. 28778832 

alegando que a requerida descumpriu a liminar deferida (id. 12214623), 

vez que continua realizando cobranças indevidas, além de não ter emitido 

os boletos como determinando no id. 23715773, desta forma intime-se a 

requerida para se manifestar sobre o pedido de descumprimento da liminar 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e no mesmo prazo emitir os boletos 

de mensalidades da parte autora, no percentual de 5,53% de cada 

mensalidade, considerando que a mesma possui financiamento estudantil 

junto ao FIES de 94,47% da mensalidade, desde já confirmado o 

descumprimento aplico a multa diária de R$ 1.500,00 por dia de 

descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nos termos da decisão inicial. Decorrido 

o prazo, certifique-se e volte-me o processo conclusos para julgamento. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006305-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA OAB - DF21695 

(ADVOGADO(A))

 

PJE 1006305-47.2018 A autora se manifestar através do id. 28778832 

alegando que a requerida descumpriu a liminar deferida (id. 12214623), 

vez que continua realizando cobranças indevidas, além de não ter emitido 

os boletos como determinando no id. 23715773, desta forma intime-se a 

requerida para se manifestar sobre o pedido de descumprimento da liminar 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e no mesmo prazo emitir os boletos 

de mensalidades da parte autora, no percentual de 5,53% de cada 

mensalidade, considerando que a mesma possui financiamento estudantil 

junto ao FIES de 94,47% da mensalidade, desde já confirmado o 

descumprimento aplico a multa diária de R$ 1.500,00 por dia de 

descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nos termos da decisão inicial. Decorrido 

o prazo, certifique-se e volte-me o processo conclusos para julgamento. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037848-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINDO APARECIDO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1037848-05.2017.8.11.0041 Visto. Gracindo Aparecido de 

Souza, qualificado nos autos, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Indenização Por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela em 

desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., 

igualmente qualificada, alegando que é proprietário de um imóvel e o aluga 

para a Escola de Educação Infantil Universo Kids há anos, mas a conta de 

energia ainda permanece em seu nome, e ambos foram surpreendidos 

com a cobrança com vencimento em 30/11/2017, no valor de R$ 3.253,74, 

o que não condiz com a realidade. Requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar a ré a se abster de suspender o fornecimento 

dos serviços na UC 6/212740-5, sob pena de multa. No mérito, pugna pela 

condenação a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 

40.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios. Com a 

inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu serem 

necessários. Foi deferida a antecipação de tutela, determinada a inversão 

do ônus da prova e designada audiência de conciliação (id. 11178755). A 

conciliação entre as partes restou infrutífera (id. 12312667). A 

contestação e documentos foram apresentados, com a alegação de que 

após vistoria no medidor de consumo de energia elétrica, em 16 de agosto 

de 2917, verificou-se “medidor com neutro isolado”, o que fazia que a 

energia efetivamente consumida não fosse registrada pelo aparelho de 

medição. Que foi promovida a revisão no faturamento do serviço prestado, 

constatando diferença entre a energia utilizada e não computada, 

totalizando 4.295 KWh, no valor de R$ 3.253,74, sendo o débito devido e 

regular. Requer a improcedência do pleiteado e, em pedido alternativo, haja 

manifestação expressa acerca da eventual desconsideração de qual for o 

procedimento previsto na legislação correlata e da forma como deve ser 

recalculado o desvio, sob pena de negativa de vigência às normas 

apontadas, condenando a parte autora aos ônus da sucumbência. A 

impugnação à contestação veio aos autos (id. 12923433). As partes 

foram intimadas a especificarem as provas a produzir (id. 14706787), 

tendo elas manifestado (id.14816845 e 19152208). É o relatório. Decido. 

Trata-se de processo com menor complexidade e, considerando que 

partes pugnaram tão somente pela realização de audiência de instrução e 

julgamento e considerando que a referida prova em nada contribuíra com o 

julgamento do processo e, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. É importante 

registrar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso 

em concreto, dada a configuração da requerida como fornecedora de 

serviços e a parte autora como destinatária final desses serviços (Teoria 

Finalista). Eis os conceitos sobre consumidor e fornecedor, dados pelo 

próprio CDC: “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.”. 

“Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final.” Não bastasse a evidência dos 

critérios objetivos dispostos em Lei para se reconhecer a relação de 
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consumo protegida pelo CDC, também se assenta a vulnerabilidade da 

parte autora frente à ré na relação ora retratada, mensurável através do 

próprio caso em concreto, que permite concluir tratar-se de um estado do 

sujeito mais fraco. A discussão trazida para os autos diz respeito à 

recuperação de consumo de energia elétrica, no valor de R$ 3.253,74, 

com vencimento em 30.11.2017, onde a requerida afirma que foi 

constatado “medidor com neutro isolado”, o que fazia com que a energia 

efetivamente consumida não fosse registrada pelo aparelho de medição. 

Incidindo sobre o caso as normas de proteção ao consumidor, mais 

especificamente a disposta no art. 6º, VIII, do CDC, que dispõe sobre a 

inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência, cabe à 

concessionária de serviços públicos a comprovação do efetivo consumo 

por parte da autora, ou seja, do proveito da usuária em prejuízo da 

concessionária, a justificar o alegado. É inegável que não compete à 

concessionária de serviço público investigar e provar o consumo 

extraordinário de energia elétrica do cliente, mas produzir prova de 

ausência de erro de leitura e que o medidor de energia não apresenta 

nenhum vício, o que deveria ser feito por meio de perícia que não foi 

realizada. Muito embora a ré defenda a regularidade da cobrança 

perpetrada, inexiste nos autos prova material que efetivamente demonstre 

irregularidade que pudesse estar interferindo no correto registro do 

efetivo consumo de energia ou mesmo o benefício auferido pela parte 

autora, em decorrência do alegado ilícito. A suposta irregularidade do 

dispositivo da medição instalado na unidade consumidora da parte autora 

deveria ser aferida, de modo a comprovar o alegado e, em consequência, 

eventual licitude dos débitos cobrados por ela. Era necessária a emissão 

de laudo técnico, de acordo com os artigos 72, da Resolução n. 465 da 

ANEEL: Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento 

irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha 

provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido 

faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências: (...) II – 

solicitar os serviços de perícia técnica do órgão competente vinculado à 

segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, este quando se fizer 

necessária a verificação do medidor e/ou demais equipamentos de 

medição;” Tendo a parte autora negado a existência de irregularidade no 

seu relógio medidor, torna-se necessária a existência de prova cabal da 

pelo usuário para responsabilizá-lo pelas diferenças apuradas, sendo 

certo que a mencionada irregularidade deveria restar cabalmente 

comprovada pela ré, para que não existam dúvidas a seu respeito, 

inclusive com observância da ampla defesa e do contraditório. No caso 

dos autos, cabia à requerida produzir prova de efetiva irregularidade no 

equipamento de medição de energia elétrica do imóvel e que a cobrança 

realizada é legítima, mesmo porque entendo que para a constatação de 

fraude ou irregularidade é necessária perícia, como a do INMETRO, aptos 

a comprovar a avaria do leitor, o que não foi realizado no caso dos autos, 

não sendo suficiente o Termo de Ocorrência e Inspeção. O ônus da prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu 

direito era da requerida, nos termos do artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, do qual não se desincumbiu, devendo ser declarado 

inexigível o excesso do valor cobrado na fatura, já que não comprovada a 

existência da irregularidade apontada. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TROCA DO MEDIDOR. 

LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR ESTIMATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. REVELIA DA RÉ. LAUDO 

PERICIAL. APELO DA PARTE AUTORA. NULIDADE DO TOI. SÚMULA 256 

DO TJRJ. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA RELATIVA A RECUPERAÇÃO 

DE ENERGIA APURADA NO PERÍODO DE 20/01/2009 A 23/05/2011. NÃO 

COMPROVADO REAL AUMENTO DO CONSUMO NOS MESES 

IMPUGNADOS OU EXISTÊNCIA DE PROBLEMAS NA REDE INTERNA DA 

UNIDADE CONSUMIDORA QUE JUSTIFICASSE O ACRÉSCIMO NA 

COBRANÇA PERPETRADA. NÃO HÁ PROVAS DA ADULTERAÇÃO NEM 

DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA EFETUADA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS, CUJA INDENIZAÇÃO FIXO EM R$ 10.000,00. 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO. (APL 

00171136820118190036, Vigésima Sétima Câmara Cível Consumidor. Pub. 

18/09/2017. Julg. 13 de setembro de 2017. Rel. João Batista Damasceno)”. 

Com relação ao pedido de danos morais, muito embora tenha havido 

alegação de irregularidade no medidor de energia elétrica, pressupondo 

que a energia consumida não foi registrada na sua totalidade, não se 

verifica dos autos tenha sido interrompido o fornecimento de energia 

elétrica ou que tenha havido ofensa ao direito de personalidade da parte 

autora capaz de ensejar a reparação de dano moral pleiteado, não 

havendo como prosperar o pleito neste ponto. Posto isso, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Indenização Por Danos Morais c/c Antecipação 

de Tutela promovida por Gracindo Aparecido de Sousa em desfavor de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A., para declarar 

inexigível o débito lançada sobre a Unidade Consumidora da parte autora, 

à titulo de recuperação de consumo no valor de R$ 3.253,74 (id. 

11171331), discutido nos autos. Considerando que a parte ré ensejou a 

propositura da presente demanda, tendo a parte autora recorrido ao 

Judiciário para ver resguardado o seu direito, cabível a aplicação do 

principio da causalidade, para condenar a requerida ao pagamento integral 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 

2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de outubro de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1028445-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGILSON RONNI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1028445-12.2017 Vistos. Indefiro o pedido 

de reconsideração ID 9907752 e mantenho a decisão inicial, ID 9884355, 

considerando que o autor não apresentou fato novo que ensejasse a 

reapreciação do pedido, ademais pela decisão inicial verifica-se que 

houve a determinação de atendimento do art. 510 do NCPC como 

postulado no pedido de reconsideração. No mais, cumpra-se a decisão 

inicial em todo seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de setembro 

de 2017. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013119-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MICHELIM COLLAREDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE SOUZA PAIVA OAB - MT0018982A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REU)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), para depositar o valor dos honorários periciais, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038411-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ARRUDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 10 de março de 2020 às 09:15h, 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, 
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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: 1019644-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE FIGUEIREDO DA SILVA (AUTOR(A))

EDER CAMPELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes apeladas, 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: 1001891-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO MACAUBA DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016999-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BENEVIDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDVIRGES BENEVIDES DE SOUZA (REU)

SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA (REU)

ROSANGELA CANDIDA COSTA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE CARVALHO BARCELOS OAB - MT19725/O (ADVOGADO(A))

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/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: 1017189-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGER SALGADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-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: 1020132-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON DE SOUZA (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))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 14 de abril de 2020 às 09:00h, 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-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1030807-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (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 apelada, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018000-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT FRANCIS MARTENS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

ELI CARLA DE ALMEIDA EVANGELISTA OAB - MT0011763A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO MULLER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-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 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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1037477-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MARCOS DAGOSTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 142 de 221



Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023773-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BORGES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

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 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: 1009822-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009822-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007795-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerida/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030925-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005725-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE JESUS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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 requerente/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032875-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARPINELLI FIGUEIREDO ADVOCACIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO OAB - MT11520-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003435-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA FERREIRA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1003435-58.2020 Visto. Designo o dia 08.06.2020, às 09hs:00min. 

para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 
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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). Quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006538-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. A. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

CARLA MARIA AVALONE OAB - 004.937.721-38 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 08/06/2020, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032522-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA TEIXEIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032522-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DEBORA TEIXEIRA DE SANTANA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Considerando o determinado no 

acórdão de ID 22999390, defiro a prova pericial postulada pela parte 

autora, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 

ser encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – 

Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

(65) 3025-3060 e (65) 992237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 
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melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021978-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERNANDES BALIEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021978-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MILTON FERNANDES BALIEIRO REU: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA., FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos. A 

requerida impugna a proposta de honorários periciais, discordando do 

valor atribuído pelo perito judicial, pretendendo a redução dos honorários. 

O perito judicial se manifesta mantendo os honorários periciais, mas 

possibilitando o pagamento em duas prestações (ID 28985084). Em detida 

análise aos autos verifica-se que apesar da ré questionar o valor fixado 

nos honorários periciais, não trouxe elementos que pudessem 

desconstituir o valor apresentado, assim diante da complexidade da 

matéria a ser periciada não há que se falar em redução dos honorários 

apresentados. Assim, rejeito a impugnação aos honorários periciais, 

mantendo o valor fixado pelo perito de R$ 6.980,00 (seis mil novecentos e 

oitenta reais). Intimem-se as requeridas Ford e Citavel para efetuarem o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o 

pagamento, intime-se o perito judicial para dar início aos trabalhos, 

conforme determinado ID 21273432. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002598-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA REGINA CRUZ KARKLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA BATISTA OAB - MT27275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1002598-03.2020 Visto. Verifica-se que a analise do pedido de que a 

requerida não obste a formatura, colação de grau, entrega de certificado 

de conclusão do curso e/ou diploma e afins por motivo de débitos 

financeiros (item 6 de id. 28390680) foi postergado para após a inclusão 

no portal do aluno das notas da autora. Sem maiores delongas, verifica-se 

não ser possível o atendimento de tal pedido, vez que nos documentos de 

id. 29071972 constam a informação de que a autora se encontra 

reprovada por média em algumas matérias, além disso, não há como 

deduzir que o autor realmente concluiu o curso, sendo necessária a 

dilação probatória acerca da aprovação ou não da autora em todas as 

disciplinas. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de 

urgência formulada pela autora. No mais, aguarde-se a audiência 

designada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037697-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA PROCOPIO DE PAULA SOBRINHO (AUTOR(A))

ELOI FAUSTINO RODRIGUES (AUTOR(A))

EVANILDA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

AMADEU CUSTODIO LELIS (AUTOR(A))

REGIANE RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

CELCINA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA BALBINA JARA (AUTOR(A))

EXPEDITA DE OLIVEIRA LELIS (AUTOR(A))

ADELCIO ANGELICO DE SANTANA (AUTOR(A))

ROSELI BALIEIRO CARNEIRO (AUTOR(A))

HELOISA CRISTINA MARCHESE (AUTOR(A))

SUELI JESUS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MANOEL ANACLETO DUARTE (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA ALONSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037697-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 145 de 221



HELOISA CRISTINA MARCHESE, SUELI JESUS DO NASCIMENTO, 

EVANILDA RODRIGUES DE ALMEIDA, NILDA PROCOPIO DE PAULA 

SOBRINHO, ELOI FAUSTINO RODRIGUES, CELCINA ROSA DA SILVA, 

REGIANE RODRIGUES DE SOUZA, EXPEDITA DE OLIVEIRA LELIS, 

AMADEU CUSTODIO LELIS, MARIA BALBINA JARA, ADELCIO ANGELICO 

DE SANTANA, MANOEL ANACLETO DUARTE, MARIA DE FATIMA 

ALONSO, ROSELI BALIEIRO CARNEIRO REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. Verifica-se que a Caixa Econômica Federal peticiona (ID 

21779849), pugnando para que esses autos sejam remetidos “a uma das 

Varas da Justiça Federal de Cuiabá/MT para que lá se aprecie o pedido de 

sua admissão nesta ação na qualidade de substituta da parte ré ou, em 

pedido subsidiário, como litisconsórcio necessário ou, por fim, como 

assistente da parte ré”. A competência da Justiça Federal é ratione 

personae, e para que a Súmula 150[1] do Superior Tribunal de Justiça 

possa incidir é necessário que o ente federal manifeste o seu interesse no 

feito, nos termos do disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 

Assim, diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, 

declino à competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o 

interesse da mesma em compor a presente demanda. Intimem-se as 

partes. Após, cumpra-se a ordem acima, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito [1] Súmula 150 STJ: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a 

existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da 

União, suas autarquias ou empresas públicas”.

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000135-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO 

EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1000135-88.2020 Visto. Simarelli Distribuidora de Derivados de 

Petróleo Ltda., ajuíza a presente Ação de Despejo por Denúncia Vazia 

com Pedido Tutela de Urgência em desfavor de Santos Comercio de 

Combustíveis e Derivados, ao argumento de que celebrou contrato de 

locação de imóvel não residencial com o réu, por prazo indeterminado, e 

que não tem mais interesse na continuidade da locação, razão pela qual 

enviou notificação solicitando a desocupação do imóvel pelo mesmo, no 

prazo de trinta dias, entretanto, sem sucesso. Ao final pugna pela 

concessão da liminar para determinar a desocupação do imóvel, com a 

imissão da autora na posse do imóvel, oferecendo como caução 6.400 

(seis mil e quatrocentos) litros de etanol, no valor total de R$ 15.040,00 

(quinze mil e quarenta centavos ), representado pela nota fiscal de nº 

143414. No que tange ao pedido liminar, o art. 59, da Lei nº 8.245/91 assim 

determina: § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente de 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 de locação 

não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do 

termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de 

retomada; (Negritei). Dessa forma, a liminar por denúncia vazia pode ser 

concedida caso o locador não possua mais interesse na manutenção do 

contrato não residencial, o qual vigora por tempo indeterminado, desde 

que preenchidos dois requisitos básicos: a prestação de caução e que a 

ação de despejo tenha sido proposta no prazo elencado no supracitado 

dispositivo. Na hipótese, verifico que parte autora colacionou a cópia do 

Contrato de Locação para uso Comercial (Id. 27771519/27771522), a 

notificação comunicando o intento de retomada, recebida pela parte ré em 

29.11.2019 (Id. 27771524) e tendo a Ação de Despejo sido proposta em 

até 30 (trinta) dias do término do prazo para o cumprimento voluntário da 

notificação, ou seja, em 03.01.2020, faz jus a retomada do imóvel. Sobre o 

tema, colha-se o julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESPEJO – IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – DENÚNCIA VAZIA – PRESENÇA 

DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI Nº. 8.245/91 

– RECURSO DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 

59, § 1º, VIII, da Lei nº. 8.245/91, a liminar para desocupação do imóvel 

não residencial locado poderá ser concedida quando a ação de despejo 

tenha sido promovida em até 30 (trinta) dias do término do prazo para o 

cumprimento voluntário da notificação, mediante caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, deve ser deferida, inaudita altera 

pars, a medida liminar para desocupação do imóvel. (TJMT, N.U 

0029464-33.2016.8.11.0000, AI 29464/2016, Desa. Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

22/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016). Negritei. Por outro lado, o 

deferimento da medida antecipatória está condicionado ao oferecimento de 

caução, em razão do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. 

Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o proprietário do imóvel 

poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, ao alugar ou alienar o 

bem a terceiro. Diante do exposto, com base no art. 59, § 1º, inciso VIII, da 

Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a 

desocupação voluntária do imóvel pela parte ré, no prazo de 15 dias, sob 

pena de desocupação coercitiva a partir do final deste prazo, o que desde 

já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso necessário. 

Apresentada a caução, lavre-se o respectivo termo. Designo o dia 

08.06.2020, às 12h30min para audiência de conciliação, que será 

realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cientifiquem-se eventuais sublocatários e ocupantes. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061337-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIRA TAVARES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI PAULINA DE AVILA OAB - DF42064 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que foi determinada a intimação da parte autora para 

regularizar a representação processual, vez que na procuração 

apresentada não foi indicado o advogado constituído (Id. 27839387). No Id. 

29270807 foi certificado o decurso do prazo. É o relatório. Decido. A parte 

autora foi intimada para promover atos e diligências que lhe competia, qual 

seja regularizar a representação processual, assim, o indeferimento da 

petição inicial é de rigor, diante da ausência de interesse da parte, bem 

como pelo descumprimento da ordem judicial. O artigo 321, do Novo Código 

de Processo Civil estabelece: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. No caso, a parte autora, apesar de devidamente intimada, 

não adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada, 

sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. Ressalte-se que 

neste caso somente a intimação do advogado é suficiente, pois a 

intimação pessoal da parte é obrigatória apenas nas hipóteses dos itens II 

e III do artigo 485 do NCPC. Posto isso, não existindo justa causa a 

legitimar o descumprimento da determinação judicial, INDEFIRO a petição 

inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, I c/c 330, IV, ambos do Novo Código de 
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Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários, ante a 

ausência de citação da parte requerida. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1051681-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KRUG (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEI JESUS MARTINS CERQUEIRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. No despacho de Id. 27469060 foi recebida a emenda e alterado o 

valor da causa e determinada a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento da diferença das custas e taxa judiciária, no prazo de quinze 

dias, todavia, manteve-se inerte (Id. 29266085). É o relatório. Decido. O 

artigo 290 do Código de Processo Civil determina que: “Art. 290. Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. No caso dos autos, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar a 

irregularidade apontada, sendo que o indeferimento da petição inicial se 

impõe. Ressalte-se que para o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

somente a intimação do advogado é suficiente, pois a intimação pessoal 

da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 

do NCPC. Posto isso, não existindo justa causa a legitimar o 

descumprimento da determinação judicial, INDEFIRO a petição inicial, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

autora ao pagamento das custas já recolhidas. Sem pagamento das 

custas complementares e sem condenação em honorários. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027329-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON ATANAEL NUNES FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027329-34.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JUDSON ATANAEL NUNES FRANCA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045546-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

SONIA JESUS DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que foi determinada a intimação da autora Sônia Jesus 

para regularizar a representação processual, e as partes para 

apresentarem documentos para comprovar a hipossuficiência financeira 

(Id. 28106738). No Id. 29270081 foi certificado o decurso do prazo. É o 

relatório. Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competia, qual seja regularizar a representação 

processual, assim, o indeferimento da petição inicial é de rigor, diante da 

ausência de interesse da parte, bem como pelo descumprimento da ordem 

judicial. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil estabelece: Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso, a parte autora, 

apesar de devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para 

sanar a irregularidade apontada, sendo que o indeferimento da petição 

inicial se impõe. Ressalte-se que neste caso somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte é obrigatória 

apenas nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Posto isso, 

não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da determinação 

judicial, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c 330, IV, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Sem condenação 

em honorários, ante a ausência de citação da parte requerida. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0016376-72.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SAMPAIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO BONFIM BARROSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FRANCISCO CARLOS FERRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BONFIM BARROSO OAB - MT12874-O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE JEANNE LOUISETTE GIANELLA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

RENATO GIANELLA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

PEDRO DA SILVA DINAMARCO OAB - SP126256-O (ADVOGADO(A))

CANDIDO DA SILVA DINAMARCO OAB - SP102090-O (ADVOGADO(A))

CANDIDO RANGEL DINAMARCO OAB - SP91537-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante da informação acerca do cumprimento do pacto e em 

complemento ao decisum de Id. 27058943, JULGO EXTINTO o processo, 

com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Custas finais, se houver, pela 

parte requerida. Certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se o 

processo, mediante as baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1042173-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA EXTRATIVA RIO FERRO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO COSTA OJEDA CAMARGO (REU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora. Assim, HOMOLOGO por sentença a desistência da 

presente ação e, em consequência, julgo extinto o presente feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Custas 

processuais pela parte autora (art. 90 do NCPC). Todavia, sem honorários, 

vez que a relação processual não foi formada. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060510-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO WOBETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO PAULO WOBETO (EXECUTADO)

W. G. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDETE APARECIDA WOBETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que foi determinada a intimação da parte autora para 

regularizar a representação processual, e apresentar cálculo do débito 

(Id. 27619524). No Id. 29271500 foi certificado o decurso do prazo. É o 

relatório. Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competia, qual seja regularizar a representação 

processual, assim, o indeferimento da petição inicial é de rigor, diante da 

ausência de interesse da parte, bem como pelo descumprimento da ordem 

judicial. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil estabelece: Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso, a parte autora, 

apesar de devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para 

sanar a irregularidade apontada, sendo que o indeferimento da petição 

inicial se impõe. Ressalte-se que neste caso somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte é obrigatória 

apenas nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Posto isso, 

não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da determinação 

judicial, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c 330, IV, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Sem condenação 

em honorários, ante a ausência de citação da parte requerida. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034330-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

ELOISE SIQUEIRA DE SOUZA OAB - 031.042.191-84 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes se compuseram amigavelmente na audiência de 

conciliação realizada. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, 

JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na forma pactuada. 

Sem custas, conforme disposto no art. 90, § 3º, CPC. Certifique-se o 

trânsito em julgado, após arquive-se o processo, mediante as baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0043285-49.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PASCHOAL DANTAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MT13779-E (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Domingos Paschoal Dantas ajuizou Ação de Indenização Por Perdas 

e Danos e Danos Morais em desfavor de Emi-ka Empreendimentos 

Imobiliários, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando que em 

1994 firmou contrato com a ré de prestação de serviço de administração 

de bens, para fins de locação do imóvel situado na Rua das Dálias, n. 137, 

bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, e na ocasião outorgou procuração 

para que a ré lhe representasse em todas as esferas. Narra que a ré 

locou o imóvel à terceiro em 1997, por meio do contrato n. 00648-7; que o 

último aluguel recebido pelo autor foi em 06/10/2000, e em razão da 

inadimplência do locatário por seis meses, a ré ajuizou, em 2001, ação de 

despejo c/c cobrança (Código 19226, n. 13236-79.2001.811.0041). 

Assevera que descontente com os serviços prestados pela ré, as partes, 

em 2003, firmaram instrumento de distrato parcial de mandato e 

administração, no qual restou pactuado que a ré ficaria responsável pelos 

prejuízos suportados pelo autor, caso não houvesse êxito no recebimento 

pela demanda judicial outrora proposta contra os locatários. Aduz que 

apesar da sentença prolatada no processo de despejo ter condenado 

todos os integrantes do polo passivo, a requerida, ao requerer em 2004, a 

conversão em execução, não direcionou o feito executivo contra três dos 

coobrigados; que deixou de conduzir o processo de execução com 

presteza, vez que reteve os autos injustificadamente por dois anos, e só 

se manifestou novamente no processo após mais dois anos, apenas para 

requerer juntada de autorização para estagiário; que em 2013 o autor 

notificou a ré indignado com a situação processual; que até o momento 

não recebeu seu crédito, amargando imensos prejuízos. Requerer a 

procedência da demanda para que a parte requerida seja condenada ao 

pagamento de R$ 203.151,36, a título de perdas e danos decorrentes do 

inadimplemento do contrato locatício; a indenizar o autor o valor dos 

honorários contratuais advocatícios, em 20% sobre o proveito econômico 

obtido; a indenizar os danos morais sofridos pelo autor em R$ 40.000,00, 

além das verbas de sucumbência. A requerida apresenta contestação (Id. 

27103413), levantando preliminar de impossibilidade jurídica do pedido do 

autor, ao argumento de o distrato prevê a responsabilidade da ré na 

hipótese de não obter êxito com a medida judicial adotada, a qual ainda 

está em andamento. Denuncia à lide os ocupantes do polo passivo da 

ação de n. 13236-79.2001.811.0041, ou seja, locatários, fiadores e 

ocupantes do imóvel. No mérito, aduz que o autor sempre acompanhou de 

perto as negociações referente aos débitos bem como o andamento 

processual da ação; que a decisão de mover a ação de execução apenas 

contra os fiadores foi fruto de uma reunião com o autor, em razão de que 

na época não se tinha conhecimento do paradeiro do sr. Humberto, e 

poderia criar embaraços à execução, que Luiz Antônio não dispunha de 

bens e Ana Maria não fez parte do processo. Que as providências legais 

e contratuais foram devidamente tomadas pela ré, e em nenhum momento 

agiu com negligência. Requer o acolhimento da preliminar ou a 

improcedência do pedido. Réplica no arquivo de Id. 27103465, onde o 

autor alega a intempestividade da defesa e rebate as demais matérias. As 

partes foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 

27103468), e ambas se manifestaram (Id. 27103470 e 27103471). É 

relatório. Decido. Consoante os princípios da celeridade e economia 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de 
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Indenização Por Perdas e Danos e Danos Morais proposta por Domingos 

Paschoal Dantas em desfavor de Emi-ka Empreendimentos Imobiliários. 

Primeiramente, sorte não acolhe a requerida ao alegar impossibilidade 

jurídica do pedido do requerente, pois a pretensão dele é perfeitamente 

admissível em nosso ordenamento jurídico, não havendo qualquer 

vedação legal para tanto, já que o caso se refere às causas que possuem 

como pedido objeto ilícito ou defeso em lei, e não é prevista como elemento 

de constituição de direito sob o aspecto material (procedência ou não do 

pedido), mas tão somente sob o aspecto legal, assim, rejeito essa 

preliminar. No mais, faz-se necessário elucidar que o caso em análise 

versa sobre relação de consumo, pois se enquadram no conceito de 

consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do 

CDC. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESTINAÇÃO 

FINAL ECONÔMICA. VULNERABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O contrato de 

administração imobiliária possui natureza jurídica complexa, em que 

convivem características de diversas modalidades contratuais típicas - 

corretagem, agenciamento, administração, mandato -, não se confundindo 

com um contrato de locação, nem necessariamente dele dependendo. 2. 

No cenário caracterizado pela presença da administradora na atividade de 

locação imobiliária se sobressaem pelo menos duas relações jurídicas 

distintas: a de prestação de serviços, estabelecida entre o proprietário de 

um ou mais imóveis e essa administradora, e a de locação propriamente 

dita, em que a imobiliária atua como intermediária de um contrato de 

locação. 3. Na primeira, o dono do imóvel ocupa a posição de destinatário 

final econômico daquela serventia, vale dizer, aquele que contrata os 

serviços de uma administradora de imóvel remunera a expertise da 

contratada, o know how oferecido em benefício próprio, não se tratando 

propriamente de atividade que agrega valor econômico ao bem. 4. É 

relação autônoma que pode se operar com as mais diversas nuances e 

num espaço de tempo totalmente aleatório, sem que sequer se tenha como 

objetivo a locação daquela edificação. 5. A atividade da imobiliária, que é 

normalmente desenvolvida com o escopo de propiciar um outro negócio 

jurídico, uma nova contratação, envolvendo uma terceira pessoa física ou 

jurídica, pode também se resumir ao cumprimento de uma agenda de 

pagamentos (taxas, impostos e emolumentos) ou apenas à conservação 

do bem, à sua manutenção e até mesmo, em casos extremos, ao simples 

exercício da posse, presente uma eventual impossibilidade do próprio 

dono, tudo a evidenciar a sua destinação final econômica em relação ao 

contratante. 6. Recurso especial não provido”. (STJ, REsp 509.304/PR, 

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 

16/05/2013, DJe 23/05/2013). Negritei. Assim, estando o feito sob a égide 

consumerista, a única hipótese aceita de denunciação à lide é em caso de 

seguradora, conforme disposto no artigo 101, II, do CDC, e pacificada no 

STJ, segundo se depreende do informativo de jurisprudência 498 de 2012, 

confira-se: “DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CDC. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. A Turma, ao rever orientação dominante desta Corte, assentou 

que é incabível a denunciação da lide nas ações indenizatórias 

decorrentes da relação de consumo seja no caso de responsabilidade 

pelo fato do produto, seja no caso de responsabilidade pelo fato do 

serviço (arts. 12 a 17 do CDC). Asseverou o Min. Relator que, segundo 

melhor exegese do enunciado normativo do art. 88 do CDC, a vedação ao 

direito de denunciação da lide não se restringiria exclusivamente à 

responsabilidade do comerciante pelo fato do produto (art. 13 do CDC), 

mas a todo e qualquer responsável (real, aparente ou presumido) que 

indenize os prejuízos sofridos pelo consumidor. Segundo afirmou, a 

proibição do direito de regresso na mesma ação objetiva evitar a 

procrastinação do feito, tendo em vista a dedução no processo de uma 

nova causa de pedir, com fundamento distinto da formulada pelo 

consumidor, qual seja, a discussão da responsabilidade subjetiva. 

Destacou-se, ainda, que a única hipótese na qual se admite a intervenção 

de terceiro nas ações que versem sobre relação de consumo é o caso de 

chamamento ao processo do segurador – nos contratos de seguro 

celebrado pelos fornecedores para garantir a sua responsabilidade pelo 

fato do produto ou do serviço (art. 101, II, do CDC). [...]”. (REsp 

1.165.279-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 

22/5/2012). Negritei. Por isso, indefiro a denunciação postulada pela ré. 

Vê-se que em 1994 o autor firmou contrato com a ré de prestação de 

serviço de administração de bens, para fins de locação do imóvel situado 

na Rua das Dálias, n. 137, bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, e na 

ocasião outorgou procuração para que a ré lhe representasse em todas 

as esferas (Id. 27102245). Houve inadimplência contratual por parte do 

locatário sobre seis meses de aluguel (contrato n. 00648-7), quando então 

a ré manejou, em 2001, ação de despejo c/c cobrança contra os 

envolvidos na relação contratual, ou seja, Humberto Iran Meireles de 

Almeida, João Batista Vanini e Cleidinete M. M. Souza Vanini (Código 

19226, n. 13236-79.2001.811.0041 – Id. 27102252). Em 2003 as partes 

firmaram instrumento de distrato parcial de mandato e administração, no 

qual restou assim pactuado (Id. 27102246): “[...] por mútuo acordo 

revogam e distratam o dito mandato procuratório, só na parte que diz 

respeito à continuidade da Administração do referido imóvel, objeto do 

mandato, cuja qual a distratada se responsabiliza integralmente pelos 

frutos do período não adimplido ao distratante, sendo estes exigidos na 

hipótese de não obter êxito com a medida judicial adotada, em trâmite pela 

13ª Vara Cível desta Comarca sob o número 178/2001, bem como outras 

medidas adjacentes a este processo a serem repostas, compensando-se 

pelas despesas realizadas e pelo valor da administração do indigitado 

imóvel, por onde subsistirá o contrato em comento quanto à Cobrança dos 

aluguéis em atraso até a entrega das chaves, bem como ao despejo do 

suposto inquilino inadimplente, constante nos autos 178/2001 em trâmite 

na 13ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT. [...]”. (Negritei). Por entender 

que foi prejudicado pela desídia da ré na condução do processo e que 

ainda não obteve êxito em receber o valor locatício, pretende o autor o 

cumprimento do distrato, para que a ré seja condenada ao pagamento 

acerca da obrigação assumida, bem como ser indenizado por danos 

morais. Pois bem. No processo de Código 19226, n. 

13236-79.2001.811.0041, o locatário Humberto Iran Meireles de Almeida e 

os fiadores João Batista Vanini e Cleidinete M. M. Souza Vanini, em 2004, 

foram condenados ao pagamento dos aluguéis atrasados e encargos (Id. 

27102803), e no mesmo ano a parte ré deu início ao cumprimento de 

sentença, entretanto, apenas em desfavor dos fiadores (Id. 27102808). 

Apesar do descuido da ré em ajuizar a ação de despejo só após seis 

meses de inadimplência do locatário, e descaso processual (retenção do 

processo por dois anos, ausência de manifestação/impulso processual ao 

tempo e modo oportuno), o que realmente está em questão é a sua 

obrigação no cumprimento do distrato, se deve cobrir a inadimplência do 

locatário e fiadores nesse momento. É certo que, por força do distrato, a 

responsabilidade da ré é subsidiária, ou seja, assume o prejuízo do autor 

caso não haja êxito com a medida judicial adotada, e como dito acima, o 

cumprimento da sentença está em tramite desde 2004, sem nenhum 

sucesso até o momento na localização/busca de bens dos devedores, 

assim, o autor amarga 16 anos de prejuízos, sem receber o que lhe é 

devido, o que leva a concluir a ausência de êxito na demanda proposta, 

consequentemente a requerida deverá assumir o débito, e poderá se 

sub-rogar no direito do autor. Convém registrar que não merece guarida a 

alegação da ré de que o termo de rescisão (Id. 27102806) revoga o 

distrato, já que o citado termo diz respeito apenas acerca da 

administração do imóvel, e não sobre o prejuízo do autor, assumida pela 

ré, além disso, tal disposição não merece interpretação extensiva, vez 

que, se assim fosse a vontade das partes, constaria expressamente a 

suposta revogação. Quanto ao dano moral, deve-se observar que é 

aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por 

exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano 

moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade.” (DINIZ, 

Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 

17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo Silvio Venosa, dano 

moral “é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da 

vítima.” ( In Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 

2004). Na hipótese apresentada, não se vislumbra a prática de qualquer 

ilícito praticado pela ré, ou seja, a situação vivenciada pelo autor, por si só, 

não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que suas consequências 

normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar 

interferências à esfera extrapatrimonial. No tocante ao pedido do autor de 

condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, 

o STJ entende que a contratação do advogado está inserida no exercício 

regular do contraditório e da ampla defesa da parte, e não constitui ilícito 

passível de condenação, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE 

DE INCLUSÃO NAS PERDAS E DANOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. A jurisprudencial deste Tribunal Superior, por sua Corte 
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Especial, assentou o entendimento de que "cabe ao perdedor da ação 

arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência 

da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código 

de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos 

firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias 

particulares totalmente alheias à vontade do condenado" (EREsp 

1.507.864/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 11/5/2016). 2. 

Agravo interno improvido”. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 886.010/SP, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

18/03/2019, DJe 22/03/2019). Negritei. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 

SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação 

dessa Corte Superior entende que os custos provenientes da contratação 

de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui ilícito 

capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista 

estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. 2. 

Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt na PET no AREsp 834.691/DF, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 07/02/2019, DJe 13/02/2019). Negritei. Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial por Domingos Paschoal 

Dantas em desfavor de Emi-ka Empreendimentos Imobiliários, para 

condenar a requerida ao pagamento de R$ 203.151,36 (duzentos e três 

mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), que deverá ser 

corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a 

partir de 11/09/2014 (data da última atualização), já que se trata do valor 

pleiteado no processo de cumprimento de sentença. Por ter o autor 

decaído em maior parte do pedido, condeno-o ao pagamento integral das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo 

em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, 

do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo após as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0004046-67.2016.8.11.0041
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(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Visto. João Vitor de Jesus Rondini ajuizou Ação de Obrigação de Fazer 

com pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais em 

desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, todos 

devidamente qualificados nos autos, alegando que está acometido por 

doença grave (câncer), necessitando urgentemente da realização de 

exames descritos como PET dedicado oncológico de corpo inteiro e TC 

para PET dedicado oncológico, conforme solicitação médica, a qual foi 

feita em 14.01.2016, mas que até o momento do ajuizamento da ação não 

havia sido autorizado pela ré. Narra que em 27/01/2016 compareceu na 

sede da requerida na busca de informações acerca da autorização do 

procedimento, onde recebeu resposta de que o pedido ainda estava sob 

análise da área responsável. Que o prazo de 24 horas para análise de 

pedidos de exames, informado no sítio eletrônico da ré, há muito tempo já 

havia decorrido, agindo com negligência com a saúde do autor, já que 

depende do exame para que fosse determinado o procedimento para o 

tratamento da doença. Requer a concessão de antecipação de tutela para 

que seja determinado à requerida a autorizar a realização dos exames 

descritos como “PET dedicado oncológico de corpo inteiro” e “TC para PET 

dedicado oncológico”, conforme guia médica, no prazo de 24 horas a 

partir do recebimento da intimação/citação da liminar, e ainda, que custeie 

todo o tratamento laboratorial, imagens, hospitalar, cirúrgico e 

medicamentos referente à patologia do autor e tudo o que se fizer 

necessário, na forma que o médico oncologista venha a prescrever, 

enquanto durar o tratamento, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00. 

No mérito, pleiteia a procedência da demanda com a confirmação da 

liminar, e que seja determinado a ré a cumprir o contrato, com custeio de 

todo tratamento de saúde que o autor necessite, em especial o tratamento 

de câncer; que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização 

por dano moral, no valor de R$ 30.000,00, além das verbas de 

sucumbência. No arquivo de Id. 27133856 consta decisão deferindo 

parcialmente o pedido urgente da parte autora. A ré apresenta defesa (Id. 

27134037), aduzindo legalidade na negativa, já que agiu em plena 

conformidade com a lei e contrato; que o exame requerido pelo autor não 

se encontra previsto no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS 

e CONSU; que não praticou qualquer ilícito, consequentemente não há 

dever de indenizar. Requer a improcedência da demanda. No arquivo de 

Id. 27135080 foi noticiado o óbito do autor, sendo deferida a substituição 

processual pela sucessora Elizabeth de Jesus Costa (Id. 27135495). Foi 

deferida a produção de prova pericial (Id. 27135761); o laudo foi 

apresentado (Ids. 27136187, 27136188 e 27136189) e sobre ele as partes 

se manifestaram (Ids. 27136341/27136341, e 27136343). É o Relatório. 

Decido. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela 

Antecipada c/c Indenização por Danos Morais, movida inicialmente por 

João Vitor de Jesus Rondini, agora pela sucessora Elizabeth de Jesus 

Costa, em desfavor da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, 

aduzindo falha na prestação de serviço de assistência à saúde pela 

requerida. Ressalte-se que os contratos de planos de saúde estão 

submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação 

de consumo, consoante traduz o artigo 3º, § 2º do CDC: Art. 3º 

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. § 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2º 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. Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Logo, é 

possível a adequação dos contratos aos ditames legais, de modo a 

viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação de nulidade das cláusulas 

que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (art. 6º, V c/c art. 51, IV do 

CDC). A questão também traz à tona a aplicação do artigo 47, do Código 

de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais serão 

interpretadas da maneira mais benéfica ao consumidor. O autor pleiteia a 

realização de exames descritos como PET dedicado oncológico de corpo 

inteiro e TC para PET dedicado oncológico, conforme solicitação médica. A 

requerida, por sua vez, aduz que o exame não se encontra previsto no rol 

de procedimento e eventos em saúde da ANS e CONSU, sendo legítima a 

negativa da cobertura. O laudo pericial atestou que os exames solicitados 

pelo médico assistente (PET-scan dedicado oncológico e tomografia 

computadorizada para PET-scan dedicado oncológico) não se mostravam 

como condição clínica imprescindível para a condução do questionado 

tratamento (ressecção cirúrgica ampla de nódulos pulmonares e 

retroperitoneais) e que não se encontram no rol da ANS para o caso 

específico do autor (Id. 27136189). É certo que o juiz não está adstrito ao 

laudo pericial, e passo a elencar o motivo do meu convencimento. O 

médico que acompanhava o autor assim relatou (Id. 27133853): [...]. 

NECESSÁRIO EXAME PET-TC PARA RASTREAMENTO DE OUTRAS 

LESÕES SUSPEITAS DE DOENÇA METÁSTICA NÃO-IDENTIFIÁVEIS PELOS 

DEMAIS MÉTODOS. HAVERÁ INDICAÇÃO DE RESSECÇÃO CIRÚRGICA 

AMPLA DESTAS LESÕES NODULARES PULMONARES E 

RETROPERITONEAIS, MAS DESDE QUE NÃO HAJA DOENÇA METÁSTICA 

DISSEMINADA AO PET. EXISTE POSSIBILIDADE DE SURGIMENTO DE 

DOENÇA EM SÍTIOS NÃO EVIDENCIADOS AO EXAME DE TOMOGRAFIA 

CONVENCIONAL, SENDO NECESSÁRIO EXAME PET PARA DEFINIR A 
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CONDUTA ONCOLÓGICA MAIS ADEQUADA. (Sic). A jurisprudência é 

firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de 

saúde de procedimento, exame, tratamento, medicamento ou material 

considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, 

mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico 

especialista. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. 

RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato de 

plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo 

permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas 

necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura”. (STJ, 

AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 

Quarta Turma, DJe 18/12/2017). Negritei. “AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. 

RECUSA DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO 

OU LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA/INJUSTIFICADA. 

DANO MORAL CARACTERIZADO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. 

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Está firmada a 

orientação de que é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir 

tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o 

argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol 

é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao 

consumidor, de modo a atrair a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. 

Agravo interno desprovido”. (STJ, AgInt no REsp 1723344/DF, Rel. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 

28/03/2019). Negritei. Especificamente sobre o exame, objeto do 

processo, o TJMT já decidiu: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 

PLANO DE SAÚDE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

APLICABILIDADE – REALIZAÇÃO DO EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO – 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – 

ABUSIVIDADE CONFIGURADA – TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA 

– RISCO DE MORTE DEMONSTRADO – AFERIÇÃO PELO MÉDICO 

RESPONSÁVEL – NEGATIVA DE TRATAMENTO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do Código de Defesa do 

Consumidor, são nulas as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento 

de serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. É assente o entendimento 

nesta Corte e nos Tribunais Superiores no sentido de que merece 

temperamento a imposição das cláusulas do contrato de plano de saúde, 

voluntariamente aceito, se a situação revelar circunstância excepcional, 

constituída por necessidade de tratamento de urgência e/ou emergência, 

decorrente de doença grave. Há que ser mantida a sentença que 

confirmou a liminar que deferiu a antecipação da tutela à recorrente, visto 

que, evidenciado o risco de lesão grave e de difícil reparação decorrente 

da não autorização pela operadora do plano de saúde de realização do 

exame PET SCAN oncológico, indispensável para controle de neoplasia 

maligna, sendo o médico especialista quem apresenta melhor condição 

técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate dos sintomas 

da patologia acometida pelo paciente. Evidenciado o nexo de causalidade 

entre a conduta da Apelante em recusar a cobertura necessária e o 

resultado suportado pela Apelada, que mesmo estando vinculada a um 

plano de saúde, teve negado procedimento de urgência, situação que lhe 

acarretou angústia, abalo psicológico, correndo inclusive risco de morte, 

caracterizado está a ocorrência dos danos morais suportados pela parte 

autora, bem como o dever de indenizar pela parte requerida. Quanto ao 

prequestionamento formulado, ressalto ser pacífico na jurisprudência do e. 

STJ e desta Corte que a decisão não está obrigada a enfrentar todos os 

dispositivos legais invocados no recurso, mas, sim, a resolver a 

controvérsia posta, como se deu na espécie vertente”. (TJMT, N.U 

0006398-18.2016.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, Julgado em 14/05/2019, 

Publicado no DJE 17/05/2019). Negritei. Assim, excluir a cobertura quando 

essencial para garantir a saúde e a vida do segurado, vulnera a finalidade 

básica do contrato, tornando-se uma prática abusiva. Além disso, mesmo 

não constando o procedimento do rol da ANS, não afasta o dever de 

cobertura do plano de saúde, já que se trata de rol meramente 

exemplificativo. A propósito: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL NÃO PREVISTO NO 

ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. 

NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE 

EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a 

seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de 

saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional 

médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a 

operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico 

adequado. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar 

matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se 

nega provimento”. (STJ, AgInt no AREsp 1403233/MS, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 

19/09/2019). Negritei. A recusa injustificada do plano de saúde em assistir 

o beneficiário ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando a 

reparação civil, principalmente por ser a parte consumidora 

presumidamente hipossuficiente. É suficiente, para fins de reparação por 

dano moral, a ocorrência do fato descrito, sendo desnecessária a 

demonstração da dor experimentada, pois o dano opera-se in re ipsa. A 

propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – 

TRATAMENTO RPG – NÃO CONSTANTE NO ROL DA ANS – 

IRRELEVÂNCIA – RECUSA DE ATENDIMENTO IRREGULAR – INCIDÊNCIA 

DO CDC – DEVER DE COBERTURA CARACTERIZADO – INTERPRETAÇÃO 

MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR –CUSTEIO DEVIDO – DANO 

MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM ARBITRADO EM SEGUNDO GRAU 

– REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS 

ASTREINTES – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA 

PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – 

RECURSO DA 1ª APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA 

2ª APELANTE CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE 

PROVIDO. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares 

submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta 

disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se 

a favor do beneficiário do plano de saúde. ‘O acessório acompanha o 

principal. Se o plano cobre a doença do autor, eventual procedimento 

necessário ao seu tratamento, para fins de exclusão, deveria vir 

expresso. Uma vez disponibilizada a cobertura ela não pode dizer quais 

procedimentos, materiais ou técnicas serão utilizadas no tratamento da 

doença para a qual o contrato preveja cobertura. Neste contexto, não 

pode o plano de saúde negar a cobertura do RPG já que embora não 

constando expressamente do contrato e não constando do rol da ANS, 

não pode dizer quais procedimentos, materiais ou técnicas serão 

utilizados no tratamento da doença para a qual o contrato preveja 

cobertura, modalidade ortopedia.’ (N.U 0059392-58.2018.8.11.0000, 

Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado 

em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018). A negativa de cobertura a 

procedimento médico indicado ao paciente não pode ser considerado mero 

aborrecimento, tal situação importa em tristeza profunda, sensação de 

impotência e abandono, já que representa a supremacia do fator 

econômico em detrimento do direito à vida e à saúde. Muito embora não 

haja uma tarifação para as indenizações decorrentes de danos morais, 

essas devem levar em conta três parâmetros básicos, a saber, 

compensação da vítima, desestímulo ao ofensor e exemplaridade para a 

sociedade. O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não 

suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância”. (TJMT, 

N.U 0015038-29.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). Negritei. 

Ao arbitrar a indenização por danos morais, deve-se observar a condição 

pessoal da vítima, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a 

extensão da dor moral ocasionada por ato injusto de outrem, a fim de 

atingir seu objetivo, qual seja, a compensação do lesado e a punição do 

ofensor. Nesse rumo, em atenção aos princípios de moderação e da 

razoabilidade, fixo a condenação da parte requerida no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), quantia condizente com o caso. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados nesta ação 

promovida por João Vitor de Jesus Rondini, agora pela sucessora 

Elizabeth de Jesus Costa, em desfavor da Central Nacional Unimed – 

Cooperativa Central, para confirmar a tutela urgente que determinou a ré a 
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autorizar a realização dos exames descritos como “PET dedicado 

oncológico de corpo inteiro” e “TC para PET dedicado oncológico”, 

conforme guia médica (Id. 27133856). Condeno a parte requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (art. 405 do CC). Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento integral das custas processuais, bem como honorários 

advocatícios, este que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1004305-74.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 13345139), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026607-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA QUINTINO FERREIRA BUENO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026607-97.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Claudia 

Quintino Ferreira Bueno de Oliveira em desfavor de Aguas Cuiabá S/A 

(Iguá Saneamento). O processo se encontra regular, não havendo 

nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão 

pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à instrução. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, 

devendo o requerido demonstrar a regularidade da leitura do consumo do 

autor, a existência de fraude no medidor, e os contornos da 

responsabilidade do autor, e o autor os fatos constitutivos de seu direito, a 

existência do alegado dano moral, a desproporcionalidade na leitura, a 

extensão do dano e o nexo causal. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 15 (quinze) dias, as 

provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046771-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAYZA APARECIDA DA SILVA JOSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PJE1046771-49/2019 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 da CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

REQUERIDA para, no prazo legal, manifestar sobre o laudo técnico pericial 

juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se indicados

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042694-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FERREIRA PORTELA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042694-31.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Tutela de Urgência promovida por Celso Ferreira Portela em desfavor de 

AGEMED SAÚDE S/A. Citada, a parte requerida apresentou contestação 

ID. 19213754, impugnando a Justiça Gratuita concedida ao autor. 

Impugnação ID. 20616240. Os autos vieram conclusos. Passo a sanear o 

feito. Pois bem, a Lei nº 1.060/50 considera necessitado, para fins legais, 

aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar as custas do 

processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. De acordo com a 

referida lei, para a parte gozar dos benefícios da assistência judiciária 

basta afirmar na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, 

transferindo para a parte contrária a incumbência de provar a suficiência 

de recurso do requerente. No caso dos autos, o requerido não logrou 

êxito em rebater os documentos constantes nos autos, se restringindo em 

afirmar que haveria indícios da capacidade financeira do autor ao 

pagamento de custas, todavia, não juntou qualquer prova, somente requer 

que este juízo intime o Autor para apresentar certidões de 

existência/inexistência de bens móveis e imóveis, bem como comprovante 

de rendimentos e Declaração de Imposto de Renda atualizada em seu 

nome e de eventual cônjuge. Por estes fundamentos, REJEITO a 

impugnação. No mais, as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, a necessidade, urgência e cobertura 

para o procedimento solicitado, a existência do alegado dano moral, a 

extensão e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso em concreto. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036444-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO CASTRO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO ALVES MENEZES OAB - MT4271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Almiro Antônio Ribeiro (REU)
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Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014379-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES ANDREI ZUCCO OAB - SC10134 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. DO COUTO EIRELI - ME (REU)

VERUSKA NOGUEIRA DO COUTO (REU)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017498-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOBOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACA LIMA (EXECUTADO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004242-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JUNIOR ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON DOS SANTOS SILVA (REU)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028262-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE TEREZINHA SARAIVA (EXECUTADO)

SUPERMERCADO SARAIVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte Autora, via DJE, para, cumprir a PORTARIA Nº 

002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de guias, 

exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, e 

recolher referida diligência para cumprimento do mandado expedido, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Observação: No 

caso de cumprimento de mandado em comarca diversa à do juízo de 

origem, o recolhimento deverá ser realizado perante o juízo de 

cumprimento do mandado, nos termos da portaria CCJ n. 142, de 8 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016957-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.A.SANTIAGO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

SIDMAR ALEXANDRINO SANTIAGO (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte Executado deixou transcorrer “in albis” o prazo 

determinado nos autos, nos termos do art. 829, do CPC, mesmo 

devidamente citado. Dessa forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Exequente para manifestar nos autos, pleiteando o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021506-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLY FERREIRA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018164-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA KARINA SCHAFER (REU)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007161-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV MRL XXI INCORPORACOES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CARVALHO CABRAL (REU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026157-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 
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manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017528-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIOTTO FREIRE OAB - MT104784-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE MARLI FROES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001041-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE LEANDRA CURVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ROBERTO TEIXEIRA OAB - MT10892-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENZO ROBERTO IGNACIO DA SILVA (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

 

Diante da Exceção de Pré Executividade oposta, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Exequente, para, no prazo de quinze dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007905-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OC TECH COMERCIO DE ANTENAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI OAB - MT14361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO KRUGER COMERCIO - ME (REU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024619-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENIL DOS ANJOS (EXECUTADO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002213-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ALVES NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1047919-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERV CAR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAILTON MAGALHAES DE MELO (REU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024848-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA (REU)

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024848-35.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Ciente do acórdão de id 16223831. Antes de qualquer manifestação, 

determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Levinaldo Fernandes de 

Oliveira (CPF nº 083.229.036-00). Designo audiência de conciliação para o 

dia 05/05/2020, às 08:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025265-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA FERREIRA FONTES (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004521-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. G. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO OAB - 005.012.131-63 

(REPRESENTANTE)

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004521-64.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais por Manoela 

Pereira Garcia de Almeida Josue representada por Glenda Pereira Garcia 

Pizzatto em desfavor de VRG Gol Linhas Aéreas S/A. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/05/2020, às 09:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006747-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CORREA DE CERQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006747-42.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por João 

Carlos Correa de Cerqueira em desfavor de Banco do Brasil S/A. Dispõe o 

art. 4º da Lei nº 1.060/50: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação na própria petição inicial, 

de que não está em condições de pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” A 

respeito do assunto a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, editou normas específicas no âmbito estadual sobre a 

concessão do benefício da justiça gratuita, estabelecendo que: “2.14.8.1.2 

- Para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, prevista 

na Lei n.º1.060/50, deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial 

sobre as condições financeiras da parte requerente, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de 

Mato Grosso. Neste caso, o estado de pobreza da parte autora não se 

enquadra no conceito expresso na lei, haja vista que por meio da analise 

dos autos e em consulta aos sistemas disponíveis, não restou 

demonstrada a precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser 

impossibilitada o acesso à justiça em caso de indeferimento. O STJ 

manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios 

da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo 

requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A 

APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, 

portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a declaração de 

pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de 

justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário. 

Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: “ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 
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vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, faculto o 

recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054869-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1054869-23.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Reparatória de Danos Morais ajuizada por Gustavo 

Augusto Ferraz Rodrigues em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Dispõe o art. 4º da Lei nº 1.060/50: “Art. 4º. 

A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família.” A respeito do assunto a Egrégia Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou normas específicas no 

âmbito estadual sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, 

estabelecendo que: “2.14.8.1.2 - Para a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, deverá o 

magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as condições 

financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com consulta ao 

Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e 

Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos 

Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe analisar o estado de carência 

do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade 

àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas 

judiciais, sem prejuízo do sustento próprio, sendo essa, a orientação 

recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Neste caso, o 

estado de pobreza da parte autora não se enquadra no conceito expresso 

na lei, haja vista que por meio da analise dos autos e em consulta aos 

sistemas disponíveis, não restou demonstrada a precariedade da sua 

situação financeira a ponto de lhe ser impossibilitada o acesso à justiça 

em caso de indeferimento. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso 

análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a 

declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, 

podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos 

em sentido contrário. Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, faculto o 

recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002741-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FREITAS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002741-89.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ana Maria de 

Freitas em desfavor de Banco Bradesco S/A e Bradesco Seguros. 

Considerando que o plano de saúde da autora foi mantido até o mês de 

junho do ano de 2019, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, esclarecendo quanto a cobertura do plano 

e os pagamentos das mensalidades posteriores ao término do vínculo, sob 

pena de indeferimento dos pedidos. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036062-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - ME (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M2G - PERICIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036062-23.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do pedido de desistência formulado no ID nº 

15755948, sob pena de anuência e concordância tácita. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056141-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FABRI DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1056141-52.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro parcialmente o solicitado pela parte autora, conforme id 28266456 e 

concedo a parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação 

do recolhimento das custas. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022576-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADER JUNIOR TENORIO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022576-68.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Jader 

Junior Tenório Lima em desfavor de Hospital Otorrino – SMHO – Serviços 

Hospitalares LTDA. O requerido contestou a ação no ID. 11766797 e, em 

sede de preliminar, alegou a ilegitimidade do hospital. Impugnação 

conforme ID 14314288. Verifico que não ocorre a hipótese de extinção do 

processo ou de julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a 

sanear o processo. A aferição efetiva e real das chamadas condições da 

ação implica forçosamente o exame de pontos que se encontram no 

âmbito da relação de direito material posta à apreciação do juiz e, por via 

de consequência, julgamento do mérito. Num juízo preliminar, constata-se 

que a parte autora teve que vir em juízo a fim de conseguir ser indenizado 

por prejuízos que entende que sofreu, imputando a ré fatos que entende 

como ilegais, havendo uma relação contratual com a requerida que 

autoriza o seu chamamento e respalda sua pretensão de litigar em juízo. 

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguidas pelo réu, tendo em 

vista que o requerido aparece como prestador de serviços hospitalares e 

médicos, referido na petição inicial como ensejador dos danos suportados 

pelo autor. Tal teoria impõe ao julgador que analise a questão preliminar 

suscitada in status assertionis, isto é, em abstrato, com supedâneo 

apenas nas alegações expostas pela parte autora na peça angular, sem 

adentrar, portanto, na questão probatória coligida aos autos. Nesse 

sentido, trago a lume os ensinamentos do doutrinador Alexandre Freitas 

Câmara: Parece-me que a razão está com a teoria da asserção. As 

“condições da ação” são requisitos exigidos para que o processo vá em 

direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de 

mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, 

considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua 

inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às 

teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das “condições da 

ação” significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem 

tenha o direito material. [...]. Parece-me, assim, que apenas a teoria da 

asserção se revela adequada quando se defende uma concepção 

abstrata do poder de ação [...]. As “condições da ação”, portanto, deverão 

ser verificadas pelo juiz in statu assertionis, à luz das alegações feitas 

pelo autor na inicial, as quais deverão ser tidas como verdadeiras a fim de 

se perquirir a presenção ou ausência dos requisitos do provimento final[1]. 

(Grifei). No mesmo fanal, os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior: 

É lícito afirmar, em face da própria natureza das preliminares processuais, 

que a questão só permanece no terreno das condições da ação quando é 

discutida abstratamente, ou seja, apenas mediante o cotejo entre o pedido 

e a lei, genericamente[2]. Quanto à aplicação da teoria em questão, 

colaciono os seguintes julgados do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO 

DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU NOS ELEMENTOS 

FÁTICOS DO PROCESSO PARA NEGAR O PEDIDO. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 1. Recurso 

especial em que se discute legitimidade ativa de pescadores em ação de 

indenização por danos decorrentes de construção de hidrelétrica. 2. 

Hipótese em que o Tribunal, em sede de agravo de instrumento, rejeitou a 

alegação de ilegitimidade ad causam em razão de a matéria estar pendente 

de dilação probatória na origem. 3. É pacífico o entendimento de que as 

condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser 

aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações 

deduzidas na petição inicial. Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp 

1.361.785/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda 

Turma, DJe 10/03/2015; AgRg no AREsp 512.835/SP, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 01/06/2015. 4. Não 

possível à parte recorrente tentar provar, na instância especial, a 

ausência de legitimidade ativa das partes recorridas, ante o óbice da 

súmula n. 7 desta Corte Superior. Agravo regimental improvido. (AgRg no 

AREsp 669.449/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015) PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERESSE DE AGIR. CAUSA 

DE PEDIR. EXIGÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA SITUAÇÃO 

DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. DESCABIMENTO. [...] 5. Tem prevalecido na 

jurisprudência do STJ o entendimento de que a aferição das condições da 

ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do 

demandante (Teoria da Asserção). Nesse sentido: AgRg no AREsp 

205.533/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 

8/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJe 5/3/2012; REsp 1.125.128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJe 18/9/2012. [...] (REsp 1395875/PE, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 

07/03/2014). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. 

ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. CABIMENTO. 1. Cabem embargos infringentes contra acórdão 

que, por maioria, acolhe preliminar de ilegitimidade passiva e reforma 

sentença para extinguir a ação com fulcro no art. 267, VI, do CPC. 2. Em 

respeito ao devido processo legal, o art. 530 deve ser interpretado 

harmoniosa e sistematicamente com o restante do CPC, admitindo-se 

embargos infringentes contra decisão que, a despeito de ser formalmente 

processual, implicar análise de mérito. 3. De acordo com a teoria da 

asserção se, na análise das condições da ação, o Juiz realizar cognição 

profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os 

meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da 

controvérsia. 4. A natureza da sentença, se processual ou de mérito, é 

definida por seu conteúdo e não pela mera qualificação ou nomen juris 

atribuído ao julgado, seja na fundamentação ou na parte dispositiva. 

Entendida como de mérito a decisão proferida, indiscutível o cabimento dos 

embargos infringentes. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 

1157383/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 14/08/2012, DJe 17/08/2012). (Grifei). Diante de tal panorama, o que 

importa para a verificação da legitimidade, in casu, são as afirmações 

declinadas na peça angular, e não a correspondência entre estas e os 

elementos de prova constantes do almanaque processual, o que deve ser 
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analisado no exame do meritum causae, objetivo principal do processo. 

Conforme se constata na inicial, a parte requerente reiteradamente afirma 

que os atendimentos e procedimentos hospitalares foram realizados por 

médicos do hospital requerido. Portanto, aplicando-se a teoria da 

asserção, constata-se a evidente legitimidade passiva do hospital 

recorrente, porquanto a ele é imputada pelo autor a falha na prestação de 

serviços médicos. Caso verifique a ausência de demonstração da efetiva 

prestação do serviço, deverá aplicar as normas processuais de atribuição 

do ônus probatório, e não extinguir o feito por ausência das condições da 

ação, as quais não se confundem com questões meritórias. Assim 

REJEITO a preliminar. No mais, as partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido, a responsabilidade do requerido, o vinculo existente entre o 

médico responsável e o hospital, comprovação da existência de ato 

passível de indenização, a extensão do dano e o nexo causal, bem como 

a ilicitude na conduta do requerido, a existência de má prestação de 

serviços. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a 

audiência de Instrução para o dia 30/06/2020 às 16:00 horas, para o 

depoimento pessoal da parte autora e da requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol. Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito [1] CÂMARA, 

Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. vol. 1. 25. ed., São 

Paulo: Atlas, 2014, p. 155/156. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso 

de Processo Civil. vol. 1. 55 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 84.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004450-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO PAULO STUDIUM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO DE SANT ANA (EXECUTADO)

MAGNO ANTONIO DE SANT ANNA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004450-62.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Condomínio São Paulo Studium em desfavor de Magno Antônio de Santana 

e Paulo Fernando Santana. Cite-se a parte executada, no prazo de 03 

(três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o pagamento do débito, acrescido 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, que poderão ser reduzidos pela 

metade em caso de pagamento integral do débito no prazo acima previsto. 

Conste no mandado que no prazo para embargos, se os executados 

reconhecerem a dívida exequenda poderá depositar 30% do montante e o 

restante parcelar em até seis vezes, acrescidos de correção monetária e 

juros de um por cento ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. A parte 

executada interpor embargos no prazo de 15 (quinze) dias contados na 

forma do art. 231, do CPC, distribuídos por dependência e instruídos com 

as cópias processuais relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter 

ciência de que, não localizada a parte executada, deverá, na primeira 

oportuni-dade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código 

de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), 

munido da segunda via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de 

imediato a penhora de bens, após, a sua avaliação e o depósito, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, os executados. Não encontrada a parte executada, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do art. 830, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010462-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MARTINES SENGER (EXECUTADO)

VERONICA MONTEIRO MARTINES SENGER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010462-29.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da exequente, conforme id 25544886, defiro 

o pedido de parcelamento formulado pela parte executada. Defiro o pedido 

e determino a expedição de alvará para liberação dos valores depositados 

judicialmente, devendo o valor existente ser levantado por Alternativa 

Serviços Administrativos Ltda. (CNPJ nº 11.089.218/0001-80, Caixa 

Econômica Federal, agência 2295, operação 003, conta corrente 2767-2). 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto ao interesse no prosseguimento da execução, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1029181-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRELO, LESSA E CARDOSO ADVOGADOS - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029181-59.2019.811.0041 Vistos, etc. A 

decisão de id 25914917 determinou a intimação da parte embargante para 

oferecer caução suficiente, sem qualquer ônus, sob pena de revogação 

do efeito suspensivo. Conforme certidão de id 27471276, houve decurso 

de prazo, sem qualquer manifestação da embargante. Dessa forma, 

considerando que não houve a prestação de caução, REVOGO o efeito 

suspensivo concedido na decisão de nº 21496843. Intime-se a parte 

embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito 

dos documentos acostados nos ids 22928099 e 22928100. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045425-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045425-63.2019.811.0041 Vistos, etc. 
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Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 10, do Código de Processo Civil, esclarecer a necessidade e 

comprovar o interesse processual, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de id 29108348, requerendo o que entender de direito. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029294-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029295-13.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Ciente da decisão de id 27173417. Indefiro o pedido formulado no id 

26829295, uma vez que cabe a parte requerida as diligências necessárias 

para o cumprimento do ato. Intime-se a requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar nos autos o cumprimento integral da tutela de 

urgência, sob pena de arbitramento pelo descumprimento. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005066-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005066-37.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano 

Material e Moral ajuizada por Melquisedec José Roldão em desfavor de Sul 

América Companhia Nacional de Seguros, com pedido de tutela de 

urgência, para que a requerida restabeleça imediatamente o plano de 

saúde do autor e de seu grupo familiar, bem como seja determinada a 

emissão do documento de cobrança, no seu valor original de R$ 2.012,35 

(dois mil doze reais e trinta e cinco centavos) e, alternativamente, o 

deposito judicial do valor mencionado. Consta na inicial que o autor é titular 

do plano de saúde contratado junto à requerida, por meio da empresa 

Freitas e Roldão Locação de Máquinas e Equipamentos, destinado para 

atender seu grupo familiar. Aduz que a fatura mensal é debitada 

diretamente de conta corrente de titularidade do autor. Informa que foi 

surpreendido com a negativa de cobertura do plano de saúde, na data de 

04 de fevereiro de 2020, sob a alegação de que o mesmo estaria 

suspenso por falta de pagamento. Relata que contatou inúmeras vezes a 

requerida, sendo informado de que deveria efetuar o pagamento da fatura 

com juros, o que não concorda. Acrescenta que em razão da falha na 

prestação dos serviços pela requerida, estaria impossibilitado de utilizar 

seu plano de saúde. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Acolho a 

emenda e determino a retificação dos dados dos autos no tocante ao valor 

da causa. Em consulta ao endereço eletrônico do TJMT, verifica-se que o 

valor da causa não altera o valor das custas recolhidas, razão pela qual 

passo a análise do pedido de tutela de urgência. Sobre a tutela provisória 

de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver 

a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que por falha na prestação dos 

serviços pela parte requerida, está impossibilitado de utilizar seu plano de 

saúde, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para 

que a requerida restabeleça imediatamente o plano de saúde do autor e de 

seu grupo familiar, bem como seja determinada a emissão do documento 

de cobrança, no seu valor original de R$ 2.012,35 (dois mil doze reais e 

trinta e cinco centavos) e, alternativamente, o deposito judicial do valor 

mencionado. Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a 

probabilidade do direito, tendo em vista o cartão de utilização do plano de 

saúde, conforme id 28950750, bem como as tratativas e pagamentos. 

Observa-se, ainda, que os pagamentos eram efetuados mediante débito 

em conta, bem como inexiste motivos para que o pagamento referente ao 

mês de janeiro/2020 não fosse processado. Os documentos acostados 

aos autos demonstram as tentativas infrutíferas de pagamento efetuadas 

pela parte autora. Desse modo, verifica-se presente o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, uma vez que o plano de saúde do 

titular e seus dependentes se encontra suspenso, o que prejudica a 

continuidade dos tratamentos de saúde. Não restando evidenciado o 

perigo de irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE a antecipação da tutela de urgência e determino que a 

parte requerida RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), o 

plano de saúde da parte autora e de seu grupo familiar, bem como emita 
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novo documento de cobrança da mensalidade inadimplida, no valor de R$ 

2.012,35 (dois mil doze reais e trinta e cinco centavos), para pagamento 

em 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das medidas necessárias para 

a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 08/06/2020, às 13:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para 

cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006642-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY SEVERINO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006642-65.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, Cominatória de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Dano Moral ajuizada 

por Juracy Severino da Silva em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Designo audiência de conciliação para o dia 08/06/2020, às 11:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da 

prova e determino que a empresa ré apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na 

inicial. Importante ressaltar que, considerando que a parte autora 

manifestou que não possui o interesse pela audiência de conciliação, a 

mesma tão somente não será realizada caso o requerido apresente 

petição, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data de 

audiência, informando o seu desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004926-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARQUES CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004926-03.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais ajuizada por 

Luiz Marques Caldeira em desfavor de Banco Bradesco S/A. Designo 

audiência de conciliação para o dia 08/06/2020, às 09:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060669-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO MEDICO E ESTETICO LCM LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060669-32.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual ajuizada por Centro Médico e 

Estético LCM Ltda. em desfavor de Goiabeiras Empresa de Shopping 

Center Ltda., com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada 

a rescisão contratual, declarando extinta a relação locatícia, em razão da 

concorrência desleal, isenta a parte autora da multa contratual. Consta na 

inicial que a autora, na data de 20 de julho de 2018, firmou com a requerida 

um contrato atípico de locação de loja, pelo prazo de 12 (doze) meses, 

com o valor mensal de R$ 5.046,00 (cinco mil e quarenta e seis reais). 

Aduz que contratou um arquiteto e realizou as obras necessárias para a 

adequação do novo espaço físico, todavia, após alguns meses, percebeu 

que os custos não tinham sido recuperados, não sendo lucrativo o 

estabelecimento. Relata que ocorreu a falha na parte de marketing da 

parte requerida, o que resultou no baixo público e lucro da autora. Informa 
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que a requerida realizou evento em seu estabelecimento, convidando 

empresa concorrente do ramo de atividade da autora, o que configura 

concorrência desleal. Acrescenta que diante das atitudes ilegais adotadas 

pela requerida e sua má gestão, necessária se faz a rescisão sem o 

pagamento da multa contratual. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que não obteve lucro 

em razão da má gestão realizada pela parte requerida, razão pela qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a 

rescisão contratual, declarando extinta a relação locatícia, em razão da 

concorrência desleal, isenta a parte autora da multa contratual. Em que 

pese os fatos narrados e os documentos acostados aos autos, não 

restou evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo. Não há nos autos, nesse momento 

processual, elementos suficientes acerca da conduta irregular da 

requerida, sua prática indevida ou a relação entre a gestão e a ausência 

de público no estabelecimento da parte autora, bem como a possibilidade d 

e isenção da multa, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a 

averiguação da plausibilidade das alegações. Diante do exposto, INDEFIRO 

o pedido de tutela provisória de urgência. Designo audiência de 

conciliação para o dia 08/06/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

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

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006120-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIO ALLEX DA CUNHA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006120-38.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Condomínio do Residencial 

Lisboa em desfavor de Kaio Alex da Cunha Carvalho. Designo audiência 

de conciliação para o dia 08/06/2020, às 09:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

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

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006241-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIZA MARIA DA COSTA LATORRACA (REQUERIDO)

JORGE LATORRACA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006241-66.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Condomínio Residencial Vila 

da Serra I em desfavor de Jorge Latorraca e Doriza Maria da Costa 

Latorraca. 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 
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apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006763-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

ROZINEIDE SANTANA DE SOUZA OAB - 856.755.551-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006763-93.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Valentina 

Souza Brandão e Bernardo Souza Brandão representados por Rozineide 

Santana de Souza em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência 

de conciliação para o dia 08/06/2020, às 11:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

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

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004594-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK PHAHOLO NUNES BORGES DE FARIA (REU)

HERICK HENRICK DE BRITO (REU)

MATO GROSSO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004594-36.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo ajuizada por Carisma Investimentos e 

Participações S/A em desfavor de Mato Grosso Equipamentos de 

Segurança Ltda., Herick Henrick de Brito e Patrick Phaholo Nunes Borges 

de Faria. Designo audiência de conciliação para o dia 08/06/2020, às 12:00 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031727-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031727-87.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A 

em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia. 

Designo audiência de conciliação para o dia 08/06/2020, às 08:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 
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parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031940-93.2019.8.11.0041

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))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS AUGUSTO LEMOS 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 1031940-93.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial SENAC em desfavor de Matheus Augusto Lemos 

da Silva. Designo audiência de conciliação para o dia 08/06/2020, às 08:30 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1061926-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMIR DE ALMEIDA SANTOS (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:

DAIANNE ISSA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061926-92.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada por Edmir de Almeida 

Santos em desfavor de Daianne Issa de Oliveira com pedido liminar para o 

imediato despejo da parte requerida do imóvel, em decorrência da falta de 

pagamento. Aduz a parte autora que firmou contrato de locação com a 

requerida, referente ao imóvel situado na Rua W, nº 377, quadra 21B, lote 

25, bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 1.800,00 (um mil 

e oitocentos reais) mensais. Acrescenta que a parte requerida não esta 

cumprindo com o contrato de locação, estando em mora com suas 

obrigações locatícias. Em razão dos fatos, pugna pela concessão da 

tutela de urgência, para que seja determinado o despejo da requerida 

diante da falta de pagamento. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Para a concessão desocupação liminar, sem oitiva do locatário, o locador 

deve demonstrar cumulativamente: a falta de pagamento dos alugueis e 

encargos e que o contrato de locação não está garantido por umas das 

modalidades do artigo 37 da Lei de Locação (fiança, caução, seguro de 

fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento), 

devendo prestar uma caução equivalente a 03 meses de aluguel (art. 59, 

§1º). Com efeito, o contrato de locação acostado aos autos está 

desprovido de garantia, o que impõe a concessão da tutela de urgência 

para o despejo da parte contrária. Assim, uma vez presentes os requisitos 

necessários à tutela pretendida, DEFIRO a tutela de urgência, 

independentemente de audiência da parte contrária, mediante a 

apresentação de caução pelo autor no valor equivalente a 03 (três) meses 

de aluguel, no prazo de 05 dias, para desocupação do imóvel em 15 

(quinze dias), sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste 

prazo. Formalizada a caução expeça-se mandado de intimação, 

desocupação e citação. Designo audiência de conciliação para o dia 

08/06/2020, às 13:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Cumprida as determinações acima, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003556-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003556-86.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Benedito Ferreira Gomes em desfavor de ENERGISA 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com pedido de tutela de 

urgência, para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento 

dos serviços ao imóvel, referente ao débito no valor de R$ 1.031,33 (um 

mil trinta e um reais e trinta e três centavos). Consta na inicial que a parte 

autora é usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da 

unidade consumidora nº 6/2853197-8. Aduz que no mês de dezembro de 

2019 foi surpreendida com o recebimento de uma fatura exorbitante, no 

valor de R$ 1.031,33 (um mil trinta e um reais e trinta e três centavos), 

cobrando um consumo superior aos meses anteriormente faturados. 

Relata que o valor cobrado é abusivo e indevido. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 
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processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida com o 

recebimento de uma fatura com valor exorbitante, razão pela qual pugna 

pela concessão da tutela de urgência, para que a requerida se abstenha 

de suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel, referente ao débito 

no valor de R$ 1.031,33 (um mil trinta e um reais e trinta e três centavos). 

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do 

direito, tendo em vista a fatura no valor de R$ 1.031,33 (um mil trinta e um 

reais e trinta e três centavos), acostadas no id 28551942, bem como a 

comprovação de cobrança excessiva em relação aos demais meses 

faturados. Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade de suspensão 

dos serviços essenciais. Não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de 

urgência e determino que a parte requerida, com relação à fatura do mês 

dezembro do ano de 2019, no valor de R$ 1.031,33 (um mil trinta e um 

reais e trinta e três centavos), se abstenha de interromper o fornecimento 

dos serviços ao imóvel, sob pena de aplicação das medidas necessárias 

para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo 

Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 08/06/2020, às 11:00 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006249-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY ASSUNCAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE NAKAZORA TAMURA (REU)

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (REU)

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006249-43.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias 

Pagas ajuizada por Francielly Assunção Silva em desfavor de Primor das 

Torres Incorporações Ltda.. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Designo audiência de conciliação para o dia 08/06/2020, às 10:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da 

prova e determino que a empresa ré apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006049-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA PRISCILA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006049-36.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral 

ajuizada por Talita Priscila Martins em desfavor de CVC Brasil Operadora e 

Agência de Viagens, com pedido de tutela de urgência, para que seja 

determinada a exclusão da negativação existente em nome da autora. 

Consta na inicial que a autora contatou os serviços da parte requerida, 

firmando contrato de viagem para o destino de Porto Seguro, pelo valor de 

R$ 8.484,12 (oito mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e doze 

centavos), divididos em nove parcelas no valor de R$ 942,68 (novecentos 
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e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Aduz que efetuou o 

pagamento de todas as parcelas, todavia, ao voltar de viagem, foi 

surpreendida com a inclusão de seu nome no cadastro de proteção ao 

crédito, referente a parcela com vencimento na data do mês de 

junho/2019. Acrescenta que a negativação é indevida. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Acolho a emenda e defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a 

mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que firmou um contato 

de intermediação de turismo, efetuando todos os pagamentos das 

parcelas, todavia, a requerida incluiu o nome da autora no cadastro de 

proteção ao crédito, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinada a exclusão da negativação existente 

em nome da autora. Em que pese os fatos narrados e os documentos 

acostados aos autos, não restou evidenciada a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos, 

nesse momento processual, elementos suficientes acerca da conduta 

irregular da requerida, a comprovação do pagamento da parcela cobrada 

ou a comprovação do furto dos documentos da autora, sendo necessária 

a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade das 

alegações. 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). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

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

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006917-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSGOLD TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006917-14.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por ALLIANZ Seguros S/A em 

desfavor de TRANSGOLD Transportes e Logística EIRELI. Designo 

audiência de conciliação para o dia 08/06/2020, às 13:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1035186-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BIONDO (REQUERENTE)

SONIA CRISTINA GARCEZ BIONDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO OAB - MT11520-O 

(ADVOGADO(A))

LICINIO CARPINELLI STEFANI OAB - MT12806/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035186-68.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rito Comum com Pedido de Concessão de Tutela de 

Urgência ajuizada por Sérgio Luiz Biondo e Sônia Cristina Garcez Biondo 

em face de Edifício Maison Paris. Sustenta a parte autora que é 
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proprietária e moradora da unidade autônoma situada no 21º vigésimo 

primeiro andar do Condomínio Edifício Maison Paris, em um apartamento 

tipo duplex. Aduz que na data de 22 de março de 2004, foi realizada 

Assembleia Geral Extraordinária, onde restou convencionado o valor das 

taxas condominiais a serem pagas pelos apartamentos tipo do 1º ao 19º 

andares seria de 01 (uma) taxa, todavia, para os apartamentos duplex do 

20º e 21º andares e as coberturas do 22º e 23º andares o valor seria de 

1 e ½ (uma e meia) taxa. Relata que a cobrança pela fração ideal do 

imóvel, mesmo que aprovada em assembleia geral extraordinária é 

indevida, tendo em vista que o tamanho do imóvel não onera o condomínio. 

Informa que é subsíndica do condomínio, razão pela qual recebe o 

desconto no valor de 50% (cinquenta por cento) da taxa, todavia, o 

desconto não recai sobre o valor total pago, e sim sobre o valor de uma 

taxa de um apartamento tipo. Acrescenta que na data de 21 de agosto de 

2017, foi realizada assembleia geral extraordinária, alterando a forma de 

cobrança para os apartamentos duplex e cobertura, passando a ser 

efetuada a taxa pela fração ideal do imóvel, o que julga ser indevido, tendo 

em vista que a taxa condominial visa o rateio das despesas ordinárias do 

condomínio, devendo ser dividida de maneira igualitária entre os 

condôminos. Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido 

da ação a fim de que seja declarada inválida a cobrança da taxa do 

condomínio por meio de fração ideal e devida a cobrança de forma 

igualitária a todos os condôminos, bem como, seja a requerida condenada 

a ressarcir os valores pagos a maior referente aos últimos 60 (sessenta) 

meses, a título de taxa de condomínio, com aplicação de juros e correção 

monetária. Deu à causa o valor de R$ 21.471,60 (vinte um mil quatrocentos 

e sessenta e um reais e sessenta centavos). Instruiu o pedido com os 

documentos ID. 10768023-10769084. A decisão inicial ID. 10885641 

intimou a parte autora para emendar a inicial e comprovar o recolhimento 

das custas judiciais, o que foi cumprido no ID. 11064932-11065085. Pela 

decisão ID. 11116956 acolheu a emenda da inicial, indeferiu o pedido de 

tutela de urgência e designou audiência de conciliação. Na mesma 

ocasião, determinou a citação da requerida para apresentar contestação. 

A audiência de conciliação foi realizada, conforme ID. 12288919, porém, 

não houve acordo entre as partes. Citada, a requerida apresentou 

contestação ID. 12505722, acompanhada de documentos ID. 

12505795-12505872. Impugnação à contestação ID. 15519596-15519602. 

O feito foi saneado (ID. 20148030) ocasião em que fixou como ponto 

controvertido a legalidade da cobrança e os valores devidos. Intimadas 

para se manifestarem acerca da necessidade de produção de provas, as 

partes manifestaram ID. 20640143 e 20610776, pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO Trata-se de Ação de Rito Comum com Pedido de Concessão de 

Tutela de Urgência ajuizada por Sérgio Luiz Biondo e Sônia Cristina 

Garcez Biondo em face de Edifício Maison Paris. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Busca a parte autora a 

modificação na forma de cobrança da taxa do condomínio do edifício 

Maison Paris, pois são moradores do apartamento tipo duplex e, ao 

contrário da forma estipulada pela convenção do condomínio, de que o 

rateio das despesas entre os condôminos se dará pela fração ideal, 

requer que seja cobrada de forma igualitária entre todos os condôminos, 

independente da metragem do imóvel. Em sede de contestação, a 

requerida alega que a cobrança por fração ideal foi estipulada em 

assembleia geral e tem força de lei entre as partes, não havendo qualquer 

irregularidade na sua cobrança. Apesar dos argumentos alinhavados 

pelos autores, verifica-se que não lhes assiste razão, uma vez que a sua 

pretensão não encontra guarida na legislação pátria. O Código Civil 

preceitua em seu artigo 1.336, inciso I: “Art. 1.336. São deveres do 

condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção 

das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; 

(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)” No caso em comento, há nos 

autos documentos demonstrando que foram realizadas duas assembleias 

para definir a forma de cobrança da taxa condominial, sendo aprovada por 

maioria qualificada a cobrança por fração ideal, prevista na cláusula 9.ª da 

Convenção do Condomínio. De fato, observa-se na clausula 9.ª da 

convenção do Condomínio Edifício Maison Paris (ID nº 10769084): Cláusula 

9º - Constituem encargos comuns que deverão ser rateados entre os 

condôminos, proporcionalmente a sua fração ideal de terreno: 

Apartamento Tipo = fração ideal de terreno de 2,181382% Apartamento 

Duplex (2201 e 2202) = fração ideal de terreno de 4,044695% 04 Vagas 

de garagem (nº 68, 69, 137 e 138) = fração ideal de terreno de 0,073138% 

1) as despesas com o asseio, a conservação, as reparações e as 

manutenções das partes e coisas comuns do edifício; 2) prêmio do seguro 

do edifício, para cobrir os riscos de fogo e outros sinistros que vierem a 

ser estabelecidos em Assembleia Geral; 3) os impostos e taxas que 

indicam sobre o condomínio; 4) os ordenados e indenizações do pessoal 

empregado no condomínio e as correspondentes contribuição relativas às 

leis sociais; 5) o consumo de luz referentes às partes comuns; 6) o 

consumo de água e despesas de esgoto do edifício; 7) outras despesas 

feitas no interesse comum dos condôminos. Outrossim, diante das provas 

produzidas nos autos, observa-se que os autores não comprovaram os 

fatos constitutivos de seu direito. Dessa forma, a parte autora não se 

desincumbiu de comprovar o ônus probatório que lhe cabia, a fim de 

justificar a cobrança excessiva, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; Nesse sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE REVISÃO DE CONVENÇÃO/ATA CONDOMINIAL – PRELIMINAR 

REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA ABUSIVIDADE DE 

COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – TUTELA DE URGÊNCIA NÃO 

PREENCHIDA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. Quando os documentos juntados comprovam a 

insuficiência financeira da agravante, a concessão da gratuidade é 

medida que se impõe. “A lei de regência dos condomínios em edificações 

(Lei 4.591/64), em seu art. 12, § 1º, estabelece a obrigação de cada 

condômino de arcar com as despesas condominiais na proporção de sua 

quota-parte. Em regra, a aludida quota-parte deve corresponder à fração 

ideal do terreno de cada unidade, podendo a convenção condominial 

dispor em sentido diverso.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1169871 RS 

2017/0222022-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES Publicação: DJe 

14/09/2018). In casu, se faz necessária a manutenção da decisão 

agravada, visto que quando o conjunto probatório não convence da 

alegada abusividade na cobrança das taxas condominiais, deve ser 

aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória 

adequada, a fim de corroborar com as alegações da agravante. (N.U 

1007018-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) [grifos 

nossos] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO – 

PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – 

REJEITADA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA - ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – 

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - TAXA CONDOMÍNIO – TAMANHO 

TERRENO - CÁLCULO PELA FRAÇÃO IDEAL - ART. 1.336, I, DO CÓDIGO 

CIVIL – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Demonstrados a 

exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma da 

decisão que sustentam o recurso de agravo de instrumento, é de se ter 

por preenchida a exigência do art. 1.016 do Códex Processual Civil, não 

havendo falar em ofensa a princípio da dialeticidade recursal. 2- Adentrar 

na análise da prescrição, em que pese se tratar de matéria de ordem 

pública, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância, pois a decisão 

que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objeto do agravo, em 

momento algum analisou a referida matéria. 3- Nos termos do inciso I, do 

art. 1336, do Código Civil, salvo disposição em contrário na Convenção de 

Condomínio, o rateio das despesas condominiais ocorrerá na proporção 

da fração ideal de cada unidade autônoma. 4- “A lei de regência dos 

condomínios em edificações (Lei 4.591/64), em seu art. 12, § 1º, 

estabelece a obrigação de cada condômino arcar com as despesas 

condominiais na proporção de sua quota-parte. Em regra, a aludida 

quota-parte deve corresponder à fração ideal do terreno de cada unidade, 

podendo a convenção condominial dispor em sentido diverso.” (STJ - AgInt 

nos EDcl no AREsp: 1169871 RS 2017/0222022-4, Relator: Ministro 

LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª 

REGIÃO), Data de Julgamento: 11/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 14/09/2018). (N.U 1010970-35.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA 

POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019) AÇÃO DE COBRANÇA – 

COTAS CONDOMINIAIS – MULTA DE 2% - CABIMENTO – EXCLUSÃO DE 

TAXAS E FUNDO DE RESERVA – DESCABIMENTO - PREVISÃO NA 

ASSEMBLEIA GERAL – BASE DE CÁLCULO – FRAÇÃO IDEAL – 

POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – 
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RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. Diante da 

previsão expressa na Assembleia Geral, mostra-se plenamente cabível a 

cobrança das taxas condominiais apontadas, do fundo de reserva e da 

multa indicada. Segundo disposição do Art. 1.336 do Código Civil, “são 

deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na 

proporção das suas frações ideais , salvo disposição em contrário na 

convenção”. Perfeitamente possível a condenação na verba honorária no 

percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, conforme 

previsão na convenção do condomínio. O Código Civil equipara aos 

proprietários, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores 

e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas, não 

havendo que se afastar a obrigação da apelante, notadamente no caso 

dos autos, diante dos contratos firmados e da condição de membro do 

conse lho ,  a t r i bu ição  exc lus i va  de  p rop r i e tá r i os .  (N . U 

0000278-36.2016.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, 

Publicado no DJE 18/12/2017) Deixo de enfrentar os demais argumentos 

deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a 

autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Rito Comum com 

Pedido de Concessão de Tutela de Urgência ajuizada por Sérgio Luiz 

Biondo e Sônia Cristina Garcez Biondo em face de Edifício Maison Paris. 

Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 

85 § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021391-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PRUDENCIO 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021391-92.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Fernanda Prudencio da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 11/04/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 8799139) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

8799106/8799139/8799851/8799862). Pela decisão (ID – 9210862), foi 

deferido os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Manifestação da parte requerida (ID – 10616732), requerendo a 

habilitação nos autos. Conforme consta no (ID – 10848468) foi realizada a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 10881801) alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da ação e a inépcia da 

inicial pela ausência de requerimento administrativo. A autora 

manifestou-se em impugnação, reiterando os termos da exordial (ID – 

14214021), bem como afirma ser favorável ao laudo pericial realizado em 

audiência de conciliação. A parte requerida manifestou concordância com 

relação ao laudo pericial (ID – 14336193). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Fernanda Prudencio da Silva 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da ação e a inépcia da inicial pela ausência de requerimento 

administrativo. REJEITO a preliminar de retificação do polo passivo, 

afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a 

função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência 

do requerimento administrativo, porque está juntado (ID – 8799139). 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Ficha de Atendimento Médico e Boletim de Ocorrência (ID – 

8799106 e 8799139), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada (ID- 10848468) atestou 

que “a periciada apresenta invalidez permanente como leve (25%) em “pé” 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 167 de 221



indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/04/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do pé esquerdo, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no “pé” esquerdo, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Fernanda Prudencio da Silva em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do 

valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente leve no pé esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (11/04/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005641-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA ROSA TOWER 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO LEITE HAGE OAB - 063.831.061-04 (REPRESENTANTE)

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005641-45.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Condomínio Edifício Empresarial Santa Rosa Tower em desfavor de Roger 

Fernandes. A parte autora se manifestou no ID nº 29159741, informando o 

desinteresse no prosseguimento do feito, pugnando pela extinção sem 

resolução do mérito. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por Condomínio Edifício Empresarial Santa Rosa 

Tower em desfavor de Roger Fernandes. Dispõem os artigos 485, VIII e 

200, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quanto: VIII – homologar a desistência da ação; Art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. HOMOLOGO a 

desistência da ação formulada pela parte autora no ID nº 29159741, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048796-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DA CONCEICAO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526-O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Tendo em vista que em diligência nos autos eletrônicos do 

Recurso de Agravo de Instrumento 1002008-52.2020.8.11.0000 não 

houve concessão de justiça gratuita, até mesmo porque houve o 

pagamento pelo recorrente do valor atinente às custas de Agravo de 

Instrumento no valor de R$ 155,88, PROCEDO A INTIMAÇÃO DO 

REQUERIDO PARA, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a diligência para 

o cumprimento do mandado a ser expedido nestes autos no endereço 

constante na certidão de Id. 29352634, qual seja, AVENIDA 

GOVERNADOR JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, N. 4975, BAIRRO 

MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE/MT, COMPROVANDO O PAGAMENTO 

DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a 
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Central de Processamento de Diligência dos Oficiais de Justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância 

referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única 

guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas de 

cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 

3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057382-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL XAVIER BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1057382-61.2019.8.11.0041. AUTOR(A): IZABEL XAVIER BUENO Vistos 

etc. Após a apreciação da liminar no ID.28245223, a autora, informa que 

houve erro na distribuição, tendo em vista que outra foi distribuída contra o 

Banco Olé na 4ª VEDB, portanto, prevento, já que o nome do requerido 

está errado neste conforme reconhecido na interlocutória mencionada, 

assim, requer a extinção. Desta feita, considerando que o autor informa a 

prevenção do Juízo da 4ª VEDB autos 1057370-47.2019, proceda a 

redistribuição para apreciação daquele douto juízo, quanto ao pedido de 

desistência. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025457-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA FERNANDES DELGADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025457-47.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

ANNA PAULA FERNANDES DELGADO 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... 

Inicialmente, intimo o autor para em 15 dias, anexar corretamente o 

contrato ID.20883316, visto que parcialmente legível. No mesmo prazo 

deverá esclarecer o valor da causa, já que na planilha ID.24384771, fala 

em 34 parcelas, no entanto, a avença é em 36, procedendo a correção e 

recolhendo as custas complementares se houverem. CUMPRIDO O ACIMA 

CONTIDO, PROCEDA-SE COMO ABAIXO SEGUE. Verifica-se que o 

contrato acostado (ID. 20883316) 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 HYUNDAI HB20, COR: PRATA, 

ANO/MODELO: 2016/2017, PLACA: PYL3195, posto que regularmente 

constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não 

cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a 

maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento 

substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as 

alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, 

somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, 

livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a 

concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada 

apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo 

suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao 

domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme 

pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial 

documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019) 

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. 

ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de 

busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 
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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. 28496316. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021427-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021427-66.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO 

JOSE LTDA 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... Prefacialmente, para 

quitação do contrato, acolho o valor da planilha ID.2015411 - R$31.685,80 

e, defiro o pedido de notificação do avalista garantidor, senhor José 

Charbel Malouf, que deverá ser realizada com Aviso de Recebimento 

(AR), para que o mesmo tome ciência da presente Ação de Busca e 

Apreensão. No mais, proceda-se como abaixo segue: Verifica-se que o 

contrato acostado (ID. 20215406) 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 FORD RANGER, COR: BRANCA, 

ANO/MODELO: 2016/2017, PLACA: QBI0357, posto que regularmente 

constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não 

cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a 

maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento 

substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as 

alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, 

somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, 

livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a 

concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada 

apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo 

suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao 

domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme 

pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial 

documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019) 

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. 

ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de 

busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a 

mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante 

este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação 

de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o 

credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que 

ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha 

exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 

16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino 

a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, 
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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. 24793455. 

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: 1035556-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR SANTANA 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: 

1035556-76.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: WALMIR 

SANTANA 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... Verifica-se 

que o contrato acostado (ID. 22576668) 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 DUSTER DYNAMIQUE, COR: 

PRATA, ANO/MODELO: 2013/2014, PLACA: ORC3612, posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não 

cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a 

maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento 

substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as 

alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, 

somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, 

livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a 

concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada 

apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo 

suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao 

domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme 

pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial 

documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019) 

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. 

ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de 

busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a 

mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante 

este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação 

de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o 

credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que 

ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha 

exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 

16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino 

a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, 

salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 

dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em 

conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Por fim, saliento que a Instituição Financeira efetuou 

o recolhimento da diligência, conforme comprovante de ID. 24008245. 

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: 1002265-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 2 2 6 5 - 5 1 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCOS 

RODRIGUES DOS SANTOS 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... Vislumbro dos 

autos que o Requerente enviou a notificação extrajudicial ao endereço que 

consta no documento “posição do consorciado”, sendo a mesma 

devolvida pelo motivo: “Ausente” – ID. 28196803. Desta feita, é evidente 

que não foi constituída a mora, pressuposto para o regular 

prosseguimento deste feito. Nesse sentido a jurisprudência abaixo: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

FRUSTRADA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - NOVAS 

TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO OU DE PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA - MORA NÃO COMPROVADA. - A 

notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, 

através carta registrada, sob pena de não comprovação da mora. - A 

comprovação da referida notificação quando do ajuizamento da ação é 

obrigatória, considerando-se ausente um dos pressupostos de 

constituição válida e regular do processo, a ensejar a extinção prematura 

da demanda. - É necessário que a notificação seja enviada e efetivamente 

entregue no endereço informado no contrato, sob pena de não atingir a 

finalidade a que se destina, qual seja, notificar o devedor a fim de 

constituí-lo em mora. - Ausente comprovação de que foram tentadas 

novas notificações no endereço do devedor, após a primeira e única 

tentativa ter-se frustrado, e inexistente o esgotamento de outras tentativas 

idôneas para, então, abrir-se a possibilidade de protesto do título com a 

intimação por edital, correta a sentença que extinguiu o processo, sem 

resolução de mérito. (TJMG - Apelação Cível 1.0569.16.000559-5/001, 

Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 

18/10/2019) Na mesma oportunidade, vislumbro que o requerente não 

juntou aos autos o contrato assinado pela parte requerida, posto que o 

documento de ID. 28196801, intitulado de “posição do consorciado” não se 

presta para o fim a que se destina. Por conseguinte, intimo o autor para no 

prazo de 15 dias, emendar a inicial e acostar aos autos a Cédula de 

Crédito Bancário, devidamente assinado pelo Requerido, bem como 

comprove a constituição em mora dele, sob pena de extinção pelo art. 485, 

inciso IV do CPC., devendo evitar fatos dessa natureza, que não colabora 

com o princípio da celeridade processual, bem como, resulta em atos que 

não se coadunam com a finalidade jurídica do pleito exordial. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002089-72.2020.8.11.0041
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RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE SOUZA ALVES (REQUERIDO)

ELIANE SANTOS DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002089-72.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A REQUERIDO: PAULO CESAR DE SOUZA 

ALVES, ELIANE SANTOS DIAS Em consulta ao site do TJMT, esta 

estagiária (Bianca) constatou que as guias de custas e taxas 

processuais, foram devidamente recolhidas. Vistos... Compulsando os 

autos, verifica-se que o Requerente incluiu no valor da causa tributos 

decorrentes da manutenção do veículo (IPVA, licenciamento e Seguro 

DPVAT), no entanto, a legislação firma que esta será a somatória das 

parcelas vencidas e vincendas, para a purgação da mora, conforme 

Decreto Lei 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004. Posto isso, 

fixo o valor da causa em R$ 22.061,15 (vinte e dois mil, sessenta e seis 

reais e quinze centavos). Proceda o Senhor Gestor a atualização do valor 

da causa junto ao Sistema PJE. Desta feita, intimo a Instituição Financeira 

para, no prazo de 15 dias emendar a inicial, comprovando o recolhimento 

da guia mencionada acima, sob pena de aplicação da multa do artigo 77, 

inciso IV do CPC. CUMPRIDO o contido acima, proceda-se como abaixo 

segue: Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo RELY VAN, COR: BRANCA, ANO/MODELO: 

2013/2013, PLACA: OBM2505, posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 
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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, intimo a 

autora para comprovar o recolhimento das diligências do Sr Meirinho, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção, pois, apesar de constar que foi 

solvida, não há comprovante nos autos o que é obrigatório nos processos 

eletrônicos. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020 Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002323-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISSANDRA TEIXEIRA DE LEMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002323-54.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ELISSANDRA TEIXEIRA DE LEMOS 

Vistos... Compulsando os autos, verifico que o pedido de busca e 

apreensão avulso não foi devidamente instruído, uma vez que, caso o bem 

seja apreendido em mãos do devedor, deverá este ser citado, portanto, o 

pleito deve conter os documentos necessários para esse fim, portanto, 

intimo o Requerente para em 15 dias, juntar cópia da planilha de débito e 

contrato assinado pela parte Requerida, tudo sob pena de arquivamento. 

Comunique-se ao juízo de origem, quanto a distribuição desta, via malote 

digital. Cumprido, expeça-se o necessário para cumprimento da r.liminar. 

Caso contrário, arquivem-se de forma definitiva, informando ao juízo o ato 

em comento. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020 Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002701-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILTON FEITOSA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002701-10.2020.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: DENILTON FEITOSA DIAS 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 tenho que a notificação encaminhada ao endereço 

do contrato foi devolvida com a informação ausente, motivo pelo qual o 

autor optou pelo protesto via edital, apesar de ter à sua disposição o 

protesto com AR. Apesar de entendimento diverso, filio-me ao 

posicionamento de que não houve esgotamento dos meios para 

notificação regular do devedor, para constituí-lo em mora. TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO Nº 

1010895-59.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A AGRAVADO: JUCELIO LELIS DE SOUSA E M E N T 

A AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA 

- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 2º, 

§2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente. Para a comprovação da mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é necessário que a notifivação extrajudicial seja 

entregue no endereço do devedor ou que o protesto seja feito via 

editalícia, quando comprovado que foram esgotados todos os meios para 

a sua localização. Hipóteses que não restaram demonstradas nos autos. 

(N.U 1010895-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) 

TJMG - EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

FRUSTRADA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - NOVAS 

TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO OU DE PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA - MORA NÃO COMPROVADA. - A 

notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, 

através carta registrada, sob pena de não comprovação da mora. - A 

comprovação da referida notificação quando do ajuizamento da ação é 

obrigatória, considerando-se ausente um dos pressupostos de 

constituição válida e regular do processo, a ensejar a extinção prematura 

da demanda. - É necessário que a notificação seja enviada e efetivamente 

entregue no endereço informado no contrato, sob pena de não atingir a 

finalidade a que se destina, qual seja, notificar o devedor a fim de 

constituí-lo em mora. - Ausente comprovação de que foram tentadas 

novas notificações no endereço do devedor, após a primeira e única 

tentativa ter-se frustrado, e inexistente o esgotamento de outras tentativas 

idôneas para, então, abrir-se a possibilidade de protesto do título com a 

intimação por edital, correta a sentença que extinguiu o processo, sem 

resolução de mérito. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0569.16.000559-5/001 TJMG 

Portanto, intimo o autor para no prazo de 15 dias, comprovar a notificação 

do devedor, sob pena de extinção, por ausência de pressuposto. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020936-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIETE COSTA NEGREIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT9228-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO BMG S.A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020936-64.2016.8.11.0041. AUTOR(A): GRACIETE COSTA NEGREIROS 

REU: BANCO BMG S.A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Compareceu nesta data o causídico da parte autora, informando não ter 

acesso a este caderno processual. Do cotejo dos autos, verifico que, em 

que pese o lançamento do inteiro teor da sentença na data de 13/02/2020 

– Id. 29022880, estes autos ainda constam em gabinete no andamento 

“corrigir sentença”. De tal sorte, procedo nesta oportunidade o lançamento 

do dispositivo da sentença Id. 29022880, para fins de publicação no DJe, 

nos seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por 

GRACIETE COSTA NEGREIROS E COSTA em face de Banco BMG S/A e de 

ITAÚ BMG CONSIGNADO, para: - Declarar a nulidade dos contratos 

firmados com a parte ré, com exceção dos dois primeiros, datados de 

27/04/2005 e 28/04/2009; - Determinar a devolução, em dobro, de todos os 

valores pagos a maior, consignados na folha de pagamento da autora a 

partir de maio/2009, mediante a atualização dos valores recebidos em sua 

conta corrente, da seguinte forma: 1. atualizar os valores recebidos até 

agosto/2015, mediante a aplicação do INPC, quanto aos seguintes 

contratos: Contrato de empréstimo consignado n. 216040466, aos 

08/06/2011 o valor liberado de R$ 8.419,88 (Id. 4159652– Pág. 1); Contrato 

de empréstimo consignado n. 238474471, aos 04/09/2013 o valor liberado 

de R$ 1.156,87 (Id. 4159652– Pág. 5); Contrato de empréstimo consignado 

n. 245306374, aos 28/01/2014 o valor liberado de R$ 4.796,43 (Id. 

4159653– Pág. 1); Contrato de empréstimo consignado n. 245136146, aos 

30/05/2014 o valor liberado de R$ 4.730,73 (Id. 4159654– Pág. 3); Contrato 

de empréstimo consignado n. 246636320 aos 30/05/2014 o valor liberado 

de R$ 1.857,40 (Id. 4159654 – Pág. 3); Contrato de empréstimo consignado 

n. 246145550 aos 14/07/2014 no valor liberado de R$ 1.081,94 (Id. 

4159655 – Pág. 1); Contrato de empréstimo consignado n. 249354436 aos 

25/08/2014 no valor liberado de R$ 1.083,56 (Id. 4159655 – Pág. 4). 2. 

atualizar todos os valores debitados na folha de pagamento da autora, de 

maio/2009 a agosto/2015, também mediante a atualização pelo INPC; 3. 

quanto ao saldo credor encontrado em favor da autora, calcular o seu 

dobro (repetição do indébito), com a atualização monetária pelo INPC até a 

data do cálculo de liquidação de sentença e a aplicação de juros de mora 

de 1% ao mês computados da última citação válida, ocorrida aos 

23/03/2017 (Id. 5598145). - Condenar os réus ao pagamento de 

indenização por danos morais, em R$ 15.000,00, com juros de mora de 1% 

ao mês computados da citação (em se tratando de relação contratual) e 

correção monetária pelo INPC, contados desta decisão, de forma solidária; 

- Determinar a compensação do valor a ser recebido com o saldo devedor 

do contrato de cartão de crédito objeto desta ação, sendo esta a razão 

pela qual confirmo a tutela de urgência Id. 20648052. Condeno os réus ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da condenação. Transitada em julgado, 

proceda-se conforme orientação da CGJ, no que tange a multa fixada em 

audiência em favor do Estado, que confirmo nesta oportunidade e, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.” Cumpra-se. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048796-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DA CONCEICAO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526-O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1048796-35.2019.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: OSVALDO DA CONCEICAO JUNIOR 

Vistos etc. Segue informações concernentes ao RAI.n.1002008-52.2020, 

encaminhadas via malote digital, por inconsistência do sistema. Expeça-se 

mandado de restituição, verificando o Sr. Gestor se houve concessão de 

justiça gratuita já que requerida na fase recursal. Em não havendo, 

intime-se para recolher as diligências. No mais, intime-se a autora para 

querendo impugnar a contestação ID.29357190, no prazo legal. CUIABÁ, 

18 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1055962-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1055962-21.2019.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO REU: 

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES Vistos, etc. Constato que a Casa 

Bancária não recolheu/comprovou a guia das custas e taxas processuais 

(extrato anexo). Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS 

INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o 

pagamento das custas processuais, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo 

único, ambos do CPC. (TJ-MT N.U 1009618-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no 

DJE 25/07/2019) Desta feita, intimo a Instituição Financeira para efetuar 

recolhimento das referidas guias e/ou se for o caso comprovar o seu 

recolhimento, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, 

intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir o comando acima no prazo de 05 dias com a mesma 

admoestação. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1056626-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTAL MINERADORA EIRELI - EPP (REU)

ORIVALDO GONCALO ALVES DE ARRUDA (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1056626-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO REU: 

CRISTAL MINERADORA EIRELI - EPP, ORIVALDO GONCALO ALVES DE 

ARRUDA Vistos, etc. Constato que a Casa Bancária não 

recolheu/comprovou a guia das custas e taxas processuais (extrato 

anexo). Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS 

INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o 

pagamento das custas processuais, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo 

único, ambos do CPC. (TJ-MT N.U 1009618-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no 

DJE 25/07/2019) Desta feita, intimo a Instituição Financeira para efetuar 

recolhimento das referidas guias e/ou se for o caso comprovar o seu 

recolhimento, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, 

intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir o comando acima no prazo de 05 dias com a mesma 

admoestação. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005497-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO HONORATO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005497-71.2020.8.11.0041. AUTOR: EVERALDO HONORATO SOUZA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, 

bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento 

n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao autor os benefícios da justiça gratuita. Do 

cotejo dos autos, observo que o autor afirma que encontra-se vigente o 

contrato de empréstimo de R$ 4.595,93 do que somente foi creditado R$ 

2.407,50, com doze parcelas de R$ 688,90 (bem mais de 30% que seria o 

correto), que totalizará R$8.266,30. Afirma que a prestação deveria ser de 

R$ 362,34, que equivale a 30% do salário que recebe, no entanto não se 

insurge em face de os encargos expressos no contrato, cuja cópia possui 

em mãos e inclusive coligiu aos autos no Id. 29028633, no qual é possível 

verificar o percentual dos encargos financeiros ali incidentes. 

Considerando que não compete ao juízo conhecer de ofício a nulidade de 

cláusulas abusivas, bem como ao se ter em vista que afirma na inicial que 

os danos materiais serão apurados pela Contadoria, tenho que o 

requerente não apresentou a quantificação de qual o valor incontroverso, 

conforme a regra disposta no art. 330, § 2º do CPC. Desta forma, com 

fulcro nos dispositivos elencados, faculto ao autor o prazo de 15 dias, 

para, querendo, emendar a petição inicial, sanando as irregularidades 

apontadas, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057552-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RIBEIRO (REQUERENTE)

PALOMA FREIRE RIBEIRO (REQUERENTE)

MARINA RIBEIRO FREIRE (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3325 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1057552-33.2019.8.11.0041. REQUERENTE: PAULO SERGIO RIBEIRO, 

PALOMA FREIRE RIBEIRO ESPÓLIO: MARINA RIBEIRO FREIRE REQUERIDO: 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BANCO DO BRASIL - 

AGENCIA 3325 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização 

Securitária - Prestamista ajuizada por PAULO SERGIO RIBEIRO e OUTROS 

em face de CAMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO 

BRASIL, todos qualificados nos autos em referência. O Autor relata que a 

Sr.ª Marina financiou um imóvel junto ao Banco do Brasil, adquirindo junto 

um seguro de vida prestamista, no entanto após comunicar a morte dela, 

não houve a quitação do contrato, sendo o nome da falecida inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, ajuizou a presente ação no 

intuito de obter o pagamento do sinistro para dar quitação ao saldo 

remanescente do valor financiado, bem como a condenação em danos 

morais, honorários advocatícios e custas processuais. Destarte, mesmo 

que o polo passivo seja integrado por uma Instituição Financeira, a 

competência para processar ações que versem sobre pagamento de 

prêmios referente a seguros é das Varas de Feitos Gerais. Nesse sentido 

o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO 

PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas especializadas em 

direito bancário, criadas pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua 

competência jurisdicional pela natureza da demanda (se de conteúdo 

financeiro) e não pelo simples fato de estar presente uma instituição 

financeira em algum dos pólos da contenda.” (TJMT - Conflito Negativo de 

Competência nº 133719/2009; Relator Desembargador Orlando de Almeida 

Perri, Julg. 06-5-2010). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL POR NEGATIVA DE 

COBERTURA SECURITÁRIA – MATÉRIA SEM CUNHO FINANCEIRO – 

COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. CONFLITO PROCEDENTE. O 

pedido de responsabilização civil e ressarcimento por danos materiais e 

morais contra seguradora que negou a respectiva cobertura securitária, 

não se enquadra na competência privativa das Varas Especializada de 

Direito Bancário de que trata o Provimento nº 004/2008/CM - TJMT.” (TJMT 

- SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 10324/2011 – Relator: DES. 

JURACY PERSIANI). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO SAÚDE - COBERTURA MÉDICA, 

HOSPITALAR, EXAMES E REEMBOLSO - MATÉRIA NÃO SUJEITA À 

FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL - ÓRGÃO FISCALIZADOR - ANS - 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - INAPLICABILIDADE DO 

ARTIGO 1º, I, § 1º DO PROVIMENTO Nº 04/08/CM - COMPETÊNCIA PARA 

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - FEITOS GERAIS – JUÍZO DA 21ª 

VARA CÍVEL DA CAPITAL – CONFLITO IMPROCEDENTE. A revisão de 

cláusula contratual de seguro de saúde, concernente a cobertura médica 

e hospitalar, bem como exames e reembolso de valores pagos, não está 

sujeita à fiscalização do Banco Central e, sim, da ANS - AGÊNCIA 

NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, logo, não há que se falar em 

competência de uma das Varas Especializadas em Direito Bancário. 

Assim, diante da inaplicabilidade do artigo 1º, I, § 1º do Provimento nº. 

04/08/CM nos contratos de seguro de saúde que discute a legislação 

pertinente a planos de saúde, o Juízo competente para processar e julgar 

a ação é o de Feitos Gerais, no caso, a 21ª Vara Cível da Capital, para 

onde o feito foi inicialmente distribuído.” (CC 137675/2012, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2013, Publicado no 

DJE 17/06/2013). Diante disso, considerando que a causa de pedir não 

envolve operações de crédito fiscalizadas pelo Banco Central, declino a 

minha competência para processar e julgar este feito e determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos 

autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 

2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1054902-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PAMELLA SOUZA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1054902-13.2019.8.11.0041. REQUERENTE: FERNANDO LOPES 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO DO BRASIL SA, BANCO SAFRA S-A, BANCO BMG S.A Vistos 

etc. Recebo as emendas da inicial, petições Id. 27247214 e 28572551, e 

documentos que seguem. Inicialmente, deixo claro que não há 

possibilidade jurídica de conhecimento de pedido genérico de revisão 

contratual sem a devida fundamentação e demonstração da suposta 

abusividade. Pretende o autor, por meio desta ação, a concessão de 

liminar para a suspensão dos descontos em folha de pagamento e em 

conta corrente firmados com as instituições financeiras ora requeridas, 

vedando-se a anotação em cadastros de inadimplentes ou o prazo de 

carência de 06 meses para renegociações, com a inversão do ônus da 

prova, pugnando no Id. 28572551 pela retirada da anotação lançada pelo 

Banco Olé no registro do SERASA. Discorre o autor que possui esposa 

com doença grave, razão da urgência na concessão da medida, bem 

assim relata ter entrado em contato com uma a uma das instituições 

financeiras inseridas no polo passivo, sem êxito. A despeito da urgência 

do autor, diante de a situação familiar vivenciada, tenho que não compete 

ao Judiciário intervir na modalidade de pagamento contratada entre as 

partes, notadamente ao se ter em vista que os contratos, tal como ocorre 

no caso em comento, ajustado para pagamento mediante débito em folha 

de pagamento e em conta corrente, possuem mais garantia e, de 

conseguinte, maior possibilidade de recebimento do crédito, acarretando 

em vantagem ao contratante quanto a aprovação do crédito e diminuição 

dos encargos, ante a redução do risco de inadimplência. De tal modo, não 

há como compelir a parte ré a, de forma unilateral, renegociar os débitos, 

tampouco suspendê-los, menos ainda tê-los por quitados, sem 

fundamento outro que legitime a pretensão. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL N.º 1.516.854-6, DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ - 

FORO CENTRAL DE MARINGÁ - 2ª VARA CÍVEL NUMERAÇÃO UNIFICADA: 

0020360-93.2014.8.16.0017 APELANTE: WILSON FORLAN AMARAL 

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DES. MARCELO GOBBO 

DALLA DEAAPELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA O IMPEDIMENTO DE LEILÃO 

PÚBLICO E DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE POR PARTE DO RÉU C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. 

FACULDADE DO CREDOR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 

PREQUESTIONAMENTO.1 - Renegociação de dívida existente embasada 

em contrato de alienação de imóvel é uma faculdade e um direito 

personalíssimo do credor, não podendo este ser obrigado a receber de 

forma diversa daquela pactuada em instrumento particular legalmente 

contratado, especialmente porque há uma garantia contratual, que pode 

ser executada se não cumprido o pactuado.2 - A negativa da instituição 

financeira em renegociar dívida em atraso não gera qualquer direito a 

percepção de indenização por danos morais, porque inexistentes estes, já 

que agiu o credor no exercício regular de suas próprias razões.3 - 

Conforme a fundamentação supra, tem-se por prequestionados os 

dispositivos legais apontados no recurso, que tenham expressa ou 

implicitamente pertinência com as questões examinadas no julgamento.4 - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇAEstado do Paraná Apelação Cível n. º 

1.516.854-6 fls. 02 (TJPR - 18ª C.Cível - AC - 1516854-6 - Região 

Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador 

Marcelo Gobbo Dalla Dea - Unânime - J. 08.03.2017) Sendo assim, não 

verifico, “ab initio”, manifesta desvantagem ou abusividade, apta a 

modificar o que foi livremente contratado entre as partes, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido de suspensão dos descontos vigentes. Restando 

caracterizada a mora da autora, sem ensejo no pleito de 

descaracterização de sua mora pelo simples ajuizamento da ação de 

revisão de cláusulas, não cabendo ao juízo impedir o direito do Banco em 

anotar seu nome em cadastros restritivos de crédito. Nada obstante, no 

que tange ao comprovado registro Id. 28575538, quanto ao BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO, tenho que apesar deste mensalmente vem 

lançando valores decorrentes de 03 contratos em sua folha de 

pagamento, evidencia-se que o autor não vinculou nenhuma das avenças 

ao valor negativado R$10.119,33, portanto, sem prova de que se referem 

aos contratos enumerados. De tal modo, INDEFIRO O PEDIDO DE 

SUSPENSÃO da anotação no SERASA quanto a dívida anunciada pelo 

Banco Olé. Oficie-se. No mais, ao se ter em vista o prévio requerimento 

administrativo e considerando a relação de consumo e a verossimilhança 

dos fatos arguidos, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, desde já determino a inversão do ônus da prova 

com relação aos documentos em que o consumidor possui 

hipossuficiência em sua produção, determinando aos réus a exibição de 

todos os contratos no prazo da contestação. Outrossim, destaco que a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No hodierno Código de 

Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou 

conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de 

ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 

designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência. De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processo proposta para a solução da lide. Feitas essas 

considerações, designo o dia 01/07/2020, às 14h00, para realização de 

audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes comparecer em 

juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 

10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a 

prática de atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para 

comparecer à audiência designada, fazendo-se na carta constar as 

advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Intimo a parte requerente da designação supra, via publicação 

desta decisão no Diário de Justiça. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002569-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEY VITORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002569-50.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: DARLEY VITORIO Faço constar que, em diligencia junto ao 

site do Tribunal de Justiça, esta estagiária (Bianca) verificou que as 
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custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos... 

Verifica-se que o contrato acostado (ID. 28273726) 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 AUDI A3, COR: PRETA, ANO DE 

FABRICAÇÃO: 2016, PLACA: QCB5759, posto que regularmente 

constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não 

cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a 

maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento 

substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as 

alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, 

somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, 

livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a 

concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada 

apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo 

suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao 

domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme 

pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial 

documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019) 

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. 

ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de 

busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a 

mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante 

este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação 

de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o 

credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que 

ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha 

exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 

16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino 

a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, 

salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 

dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em 

conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Por fim, saliento que a Instituição Financeira efetuou 

o recolhimento da diligência, conforme comprovante de ID. 28876869. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002770-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONILSON LIMA DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002770-42.2020.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JONILSON LIMA DE ASSIS 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, tenho que a notificação foi devolvida com a 

informação ausente - ID.28336589, motivo do protesto via edital - ID. 

28336588, quando poderia dar-se o protesto com AR, portanto, evidente 

se torna que não houve esgotamento dos atos para regular notificação. 

Diante do exposto, apesar de entendimentos diversos, concedo o prazo 

de 15 dias, para que o autor comprove a regular notificação da parte 

devedora, sob pena de extinção. TJMT. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO AGRAVO INTERNO Nº 1010895-59.2019.8.11.0000 

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A AGRAVADO: 

JUCELIO LELIS DE SOUSA E M E N T A AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO 

DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 

911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para 

a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

necessário que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do 

devedor ou que o protesto seja feito via editalícia, quando comprovado 

que foram esgotados todos os meios para a sua localização. Hipóteses 

que não restaram demonstradas nos autos. (N.U 
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1010895-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) TJMG - 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

FRUSTRADA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - NOVAS 

TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO OU DE PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA - MORA NÃO COMPROVADA. - A 

notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, 

através carta registrada, sob pena de não comprovação da mora. - A 

comprovação da referida notificação quando do ajuizamento da ação é 

obrigatória, considerando-se ausente um dos pressupostos de 

constituição válida e regular do processo, a ensejar a extinção prematura 

da demanda. - É necessário que a notificação seja enviada e efetivamente 

entregue no endereço informado no contrato, sob pena de não atingir a 

finalidade a que se destina, qual seja, notificar o devedor a fim de 

constituí-lo em mora. - Ausente comprovação de que foram tentadas 

novas notificações no endereço do devedor, após a primeira e única 

tentativa ter-se frustrado, e inexistente o esgotamento de outras tentativas 

idôneas para, então, abrir-se a possibilidade de protesto do título com a 

intimação por edital, correta a sentença que extinguiu o processo, sem 

resolução de mérito. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0569.16.000559-5/001 

Transcorrido, devidamente certificado, conclusos para extinção, 

indeferindo, desde já dilação de prazo por se tratar de pressuposto para 

interposição da ação. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003165-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANAIA NOBRE DA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003165-34.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: RANAIA NOBRE DA FONSECA 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... Prefacialmente, indefiro o pedido de anotação de 

trâmite em segredo de justiça por não se encontrarem preenchidos os 

requisitos do art. 189 do CPC/2015. INTIMO o autor para proceder a 

anexação do contrato de forma correta e legível. CUMPRIDO, 

PROCEDA-SE COMO ABAIXO SEGUE: Verifica-se que o contrato acostado 

(ID. 28427814) 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 

HYUNDAI  HB20,  COR:  PRETA,  PLACA:  QCE0172, 

ANO/MODELO:2019/2019, 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 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 
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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, 18 de fevereiro de 2020 Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034328-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DA SILVA (REQUERIDO)

EDVALDO DA SILVA EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034328-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: EDVALDO DA SILVA EIRELI, EDVALDO DA SILVA Vistos... 

Ante ao pedido de arquivamento da Carta Precatória (ID. 23443745), que 

se aplica somente nos casos de busca e apreensão avulsa, bem como o 

fato de que o veículo não foi localizado, vide certidão negativa – ID. 

25572936, determino a devolução dos autos ao Juízo Deprecante, com as 

nossas homenagens e cautelas de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

fevereiro de 2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012902-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA OLIVEIRA DE SENA FERREIRA ACOSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012902-03.2016.8.11.0041. AUTOR(A): JESSICA OLIVEIRA DE 

SENA FERREIRA ACOSTA REU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO 

DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por JÉSSICA OLIVEIRA DE 

SENA FERREIRA ACOSTA em face de MASSA FALIDA DO BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S.A, todos qualificados nos autos em referência, 

relatando a autora que aos 08/09/2010 firmaram as partes um contrato de 

crédito pessoal parcelado com consignação em folha de pagamento n°. 

0139955751891040463784030, contudo, constatou a abusividade 

praticada pela instituição financeira, sendo esta a razão pela qual 

pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas 

consumeristas, objetivando: - a limitação dos juros remuneratórios à taxa 

média de mercado; - a devolução da cobrança indevida a título de tarifas 

em R$ 100,00, serviços de terceiros em R$1.101,24 e IOF em R$ 435,76; - 

a ilegalidade dos juros moratórios capitalizados; - a repetição do indébito; - 

a inversão do ônus da prova; - a concessão das benesses da assistência 

judiciária; - a condenação da parte adversa ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 

52.690,00 e acostou documentos. Na decisão Id. 1666474 foi concedida a 

assistência judiciária e facultada a emenda da inicial quanto a 

apresentação do valor incontroverso, sendo na decisão Id. 3008611 

recebida a petição de emenda e designada audiência. O réu deu-se por 

citado aos 02/12/2016 ao apresentar a contestação Id. 4319269, com 

requerimento de assistência judiciária ou diferimento do recolhimento de 

custas processuais. No mérito, aduz que: - é inviável a revisão de 

cláusulas contratuais, não havendo irregularidade a ser sanada; - está 

superada a tese de limitação constitucional ou legal dos juros 

remuneratórios, possuindo estes livre estipulação; - a possibilidade da 

capitalização dos juros moratórios; - é regular a cobrança do IOF; - não 

estão caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, restando 

desacertada a pretensão indenizatória; - não se fala em repetição do 

indébito; - não se aplica a inversão do ônus da prova; Rechaça o cálculo 

apresentado, a documentação que segue a inicial e, ao final, pleiteia pela 

improcedência da ação, condenando a parte adversa aos ônus 

decorrentes da sucumbência, pugnando em caso de condenação sejam 

os honorários fixados em patamar razoável. Impugnação à contestação Id. 

5045237. Realizada audiência no Id. 4805573, ausente o réu, sendo-lhe 

aplicada a multa do art. 334, § 8º, CPC. Na decisão Id. 9601868 foi 

concedido ao réu a Justiça Gratuita e foi determinado o sobrestamento do 

feito, em decorrência do REsp 1.578.526-SP. É o relatório. Decido. Por 

observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras 

provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide, quanto aos pedidos revisionais relativos ao n°. 

0139956751891040463784030 (Id. 1650522 e 1650524). DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS Pleiteia o autor pela redução dos juros remuneratórios 

à taxa média de mercado. Quanto a este tema, impende considerar que 

está pacificado o posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca da 

inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da 

Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda 

Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 

da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao 

ano, consoante consolidado por meio da Súmula 596/STF, Súmula 

Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o contido no 

Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R. No entanto, em feitos desta 

natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem fixando que os juros 

remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado, apurada 

pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma espécie. Neste 

sentido é o posicionamento firmado pela Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça por meio de Recurso Repetitivo (REsp 1112879/PR, 

julgado em 12/05/2010), no qual restou consolidada a seguinte tese para 

os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: “Nos 

contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o 

montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no 

respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve 

limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada 

pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - 

Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for 

verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - 

JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão 

recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção 

da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste 

julgamento.” Na mesma vertente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA RECONHECIDA. 

DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA 

DE MERCADO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É 

admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem 

exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as 

peculiaridades do julgamento em concreto. 2. A Corte de origem concluiu 

pela natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando 

a significativa discrepância das taxas cobradas pelo recorrente (68,037% 

ao ano) em relação à média de mercado (20,70% ao ano). Rever tal 

conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso 
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especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt 

no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018) No caso dos autos, percebe-se 

que não há abusividade dos juros firmados pelo Banco, posto que no Id. 

1650522 consta que contratualmente foi estipulado em 21,80% ao ano, 

enquanto a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações 

da mesma espécie, no mesmo período, era de 41,63% ao ano. Posto isso, 

não há o que ser alterado. DAS TAXAS E TARIFAS Pugna a autora pela 

nulidade das taxas e tarifas, com a devolução da cobrança indevida a 

título de tarifas em R$ 100,00, serviços de terceiros em R$1.101,24 e IOF 

em R$ 435,76. No que tange ao Serviço de Terceiros, destaco que, por 

meio de recurso representativo de controvérsia – Recurso Especial n. 

1.578.553-SP, julgado em 28/11/2018, restou sedimentado, para fins do 

art. 1.040 do CPC: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. 

DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, 

REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS 

NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO 

BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A 

COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. 

DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO 

DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. 

POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E 

DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA 

CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, 

com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por 

intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de 

consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO 

CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de 

ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação 

do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que 

prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente 

bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada 

em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período 

anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade 

excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, 

bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o 

registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por 

serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da 

onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade 

excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços 

prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas 

a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em 

garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 

1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) Nos fundamentos do 

aludido Repetitivo quanto ao caso concreto em apreço naquele acórdão, 

restou consignado: “Sob a ótica do direito do consumidor, entretanto, 

cumpre fazer algumas ressalvas, com base nas questões que foram 

suscitadas nos recursos afetados. Essa controvérsia é frequente quanto 

à tarifa de avaliação do bem dado em garantia, pois os consumidores são 

cobrados pela avaliação do bem, sem que tenha havido a comprovação da 

efetiva prestação desse serviço. No caso dos recursos ora afetados, por 

exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em suas 

contestações, nenhum laudo de avaliação que comprovasse a efetiva 

prestação de serviço de avaliação do veículo usado. [...] Por fim, no que 

tange à tarifas de registro do contrato, valem as mesmas considerações 

acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da 

onerosidade excessiva. [...] Por sua vez, a cobrança pelo registro do 

contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois 

documento de fl. 24, juntado pela próprio consumidor, revela que o 

gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no 

documento do veículo.” Extrai-se do caso concreto que, por não haver a 

demonstração, pela instituição financeira, de que efetivamente ocorreu a 

prestação deste serviço, na forma do Recurso Repetitivo em comento, 

possui a parte autora o direito ao ressarcimento da cobrança a título de 

serviços de terceiros em R$1.101,24. No tocante à inserção contratual da 

cobrança de de tarifas em R$ 100,00, na forma em que disposto, não há 

como a parte consumidora saber a que se refere esta estipulação, com 

terminologia vaga, sem a correspondente demonstração da efetiva 

prestação. Manifesto, pois, o descumprimento da instituição financeira 

quanto ao esclarecimento a consumidora de quais as taxas cobradas, 

pois, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, é dever da 

prestadora de serviços, ao fornecer o seu produto, esclarecer 

previamente a autora quanto aos encargos incidentes, senão vejamos: 

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de 

crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor 

deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: 

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante 

dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos 

legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - 

soma total a pagar, com e sem financiamento.” Agindo assim, patente a 

violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o 

disposto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: 

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão 

os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar 

conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos 

forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e 

alcance.” Isso porque se faz necessário, nos contratos, que as cláusulas 

neles estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a 

compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de 

bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do 

produto que oferecem ao público consumidor, exigindo-se-lhes a 

observância dos princípios da informação e transparência, assentados 

também no art. 4º da Lei 8.078/90, in verbis: “Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios”. Como consequência, 

manifesto o direito da autora à devolução de tal cobrança, por não definir 

a instituição financeira a origem de tais débitos ou o valor da tarifação. O 

mesmo não se fala quanto a cobrança de tributos, já que a obrigação 

tributária decorre do ato praticado (contratação de serviço bancário), de 

forma compulsória, havendo expressa disposição legal (CF/88, art. 153, V, 

CTN, art. 63) quanto a incidência, na espécie, do IOF (imposto sobre 

operação financeira). Este tributo recai sobre operações de crédito, de 

câmbio e de seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários, sendo o 

contribuinte o tomador do crédito, enquanto a instituição financeira é a 

responsável tributária pelo recolhimento do IOF ao Tesouro Nacional. 

Desta sorte, não há ilegalidade a ser sanada, não se falando em falta de 

esclarecimento quanto ao ponto, por se tratar de dever do Banco e, ainda, 

não há o que se discutir quanto ao valor cobrado a este título, já que o seu 

percentual decorre de lei. De mais a mais, não cabe discussão acerca de 

seu parcelamento, por se tratar de consequência lógica de sua falta de 

pagamento à vista. A respeito do IOF em operações bancárias, firmou o 

STJ em Recurso Repetitivo: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS 

REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA 

ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 

MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO 

SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...] 8. É lícito 

aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 

Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo 

principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para 

os efeitos do art. 543-C do CPC: [...] - 3ª Tese: Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial 

parcialmente provido.” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) 

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS No tocante à capitalização de juros, há de 

se consignar que, conforme sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a 

sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da MP 

2170-3, bem assim o disposto no art. 28 da Lei n. 10.931/04, que possui a 

seguinte redação: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo 

extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja 

pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha 

de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme 

previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser 
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pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de 

sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem 

como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;” No 

caso dos autos, há de se ter em vista que é expressa a previsão 

contratual acerca de sua prática capitalizada, como se infere do disposto 

na cláusula 07 – Id. 1650524, da qual a consumidora tinha inequívoca 

ciência, já que teve acesso ao contrato e inclusive o juntou com a exordial, 

restando clara a contratação da prática da capitalização dos juros 

remuneratórios e também dos moratórios. Nesse sentido, o 

posicionamento há muito sedimentado pelo STJ, inclusive em sede do 

Recurso Repetitivo REsp 973.827/RS, com a fixação da seguinte tese para 

efeitos do art. 543-C, CPC: “É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, 

data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como 

MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’ – ‘A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada’.” Demais disso, a legalidade da 

sua incidência está consolidada pelas Turmas do Superior Tribunal de 

Justiça, que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 541: “A 

previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada.” Súmula 539: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada.” Assim o hodierno posicionamento 

do STJ, emanado pelos recentes julgados: “AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. 

REFERÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 

7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os 

juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a 

limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do 

disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação 

dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada 

caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros 

excessivos. 2. Esse abusividade não decorre do simples fato da taxa 

cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso porque a taxa 

média de mercado não é um limitador, mas mero referencial. Precedentes. 

3. É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros 

remuneratórios, no caso, não destoam da taxa média de mercado, pois 

demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial 

(Súmula 7/STJ). 4. A eg. Segunda Seção, ao julgar o REsp 973.827/RS nos 

moldes da Lei dos Recursos Repetitivos, decidiu ser permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31/3/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em 

vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5. Agravo interno não 

provido.” (AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019) DA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO Concernente ao requerimento de repetição do 

indébito, constato que, não obstante a revisão em parte das cláusulas 

pactuadas, para a condenação ao pagamento da devolução em dobro do 

que foi cobrado a maior faz-se necessário a demonstração da má-fé da 

parte, o que não se vislumbra no caso em comento. Nesse sentido, a 

Súmula 159/STF: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às 

sanções do art. 1531 do Código Civil.” Na mesma vertente, a orientação 

firmada pelo STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NOTA 

PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALORES JÁ 

AMORTIZADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL 

2002. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da 

penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a 

comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2. O eg. Tribunal de 

origem reconheceu não estar comprovada a má-fé da credora em razão 

da cobrança de valores já amortizados pelos devedores, uma vez que 

prontamente providenciou o abatimento do excesso após o 

reconhecimento do equívoco em sede de embargos à execução. A 

alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do 

conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso 

especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (AgInt no AREsp 1349905/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019) Posto isso, 

indefiro o pedido de devolução em dobro, devendo o pagamento a maior 

ser restituído de forma simples, tudo atualizado com juros de mora de 1% 

ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, da 

contratação, abatendo-se ao saldo devedor em aberto, se houver. DA 

MULTA DO ART. 334, § 8º do CPC Destaco que o réu, não obstante 

devidamente intimado da audiência Id. 4805573, não compareceu em juízo 

na data aprazada, sendo na oportunidade fixada multa de 2% do valor da 

causa, devidamente atualizada, a ser revertida em favor do Estado. 

Quanto ao ponto, destaco que, ao tratar da audiência de conciliação ou 

mediação, dispõe o art. 334 do CPC: “Art. 334. Se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. § 1o O conciliador 

ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de 

conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem 

como as disposições da lei de organização judiciária. § 2o Poderá haver 

mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo 

exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, 

desde que necessárias à composição das partes. § 3o A intimação do 

autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. § 4o A 

audiência não será realizada: I - se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual; II - quando não 

se admitir a autocomposição. § 5o O autor deverá indicar, na petição 

inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência. § 6o Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. 

§ 7o A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio 

eletrônico, nos termos da lei. § 8o O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será 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. § 9o As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos. § 10. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. § 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo 

e homologada por sentença. § 12. A pauta das audiências de conciliação 

ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 

20 (vinte) minutos entre o início de uma e o início da seguinte.” Da 

literalidade de seu dispositivo, extrai-se que o hodierno Código de 

Processo Civil compeliu as partes ao comparecimento da audiência, posto 

que o ato não se realiza apenas no caso de manifestação expressa de 

ambos os polos, o que não ocorreu no feito em tela, já que o requerido, 

ausente, não apresentou pedido expresso para não realização, tampouco 

em momento posterior justificou a sua falta, motivando a cominação da 

multa em comento. Isso porque, na forma disposta, o legislador optou por 

tornar a audiência de mediação ou conciliação obrigatória. Só não será 

realizada se o direito em debate não admitir autocomposição, ou se ambas 

as partes, expressamente, declinarem desinteresse (art. 334, § 4º, CPC). 

O Novo CPC impôs a multa supramencionada posto que a base do Digesto 

Processual é a conciliação, lançando o legislador mão de uma nova 

sistemática, na qual a esta (conciliação) passou a ser um ato primordial 

para o início da lide, criando inclusive diversas figuras para esse 

desiderato - conciliador, mediador ou o próprio juiz, dando relevância à 

justiça e aos partícipes, considerados colaboradores de um mesmo 

interesse, qual seja, a rápida solução da lide pela composição. Essa 

alteração visa à simplificação dos processos, com uma possível resolução 

mais célere dos conflitos e o equilíbrio entre as partes, que poderão 

chegar a um consenso logo no início da demanda judicial. Com relação à 

multa, tenho que esta possui o intuito de evitar o esvaziamento da 

audiência como instituto e, ao mesmo tempo, punir a parte que ignora a 

designação do ato processual e a mobilização de todo um aparato visando 

à composição das partes, que podem se fazer representar por pessoa 

com poderes para transigir (artigo 334, § 10, CPC). Ademais, vislumbra-se 
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que a multa não confere lucro à parte adversa, por ser o Estado e/ou 

União o seu destinatário, que coloca à disposição das partes a estrutura 

do Judiciário, somado a outros instrumentos de resolução do conflito, cuja 

falta de interesse não requerida por ambas é mantido o ato e a ausência, 

desrespeito à dignidade da justiça, passível de multa. Portanto, no 

entender deste magistrado, a ausência das partes em audiência resulta 

em ato atentatório a dignidade da justiça, o que somente será afastado, 

COMO BEM ENUMERADO PELO LEGISLADOR, com manifestação 

expressa de ambas as partes em contrário à sua ocorrência, não sendo 

crível que venha valer-se somente de sua negativa como base para 

descumprimento da norma legal. Por fim, consigno que, na forma do § 4º 

do art. 98 do CPC, “A concessão de gratuidade não afasta o dever de o 

beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 

impostas”. Feitas essas considerações, confirmo em sentença a multa 

imposta na audiência Id. 4805573. DO DISPOSITIVO Pelo exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados por JÉSSICA OLIVEIRA DE SENA FERREIRA 

ACOSTA em face de MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, 

para determinar a devolução da cobrança indevida de tarifas em R$ 

100,00, serviços de terceiros em R$1.101,24, restituindo-se de forma 

simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de 

sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o 

abatimento ao débito em aberto, se for o caso. Por ter a autora decaído em 

maior parte, condeno-a ao pagamento de 70% das custas processuais e 

honorários advocatícios em R$ 2.450,00 e o réu ao pagamento das custas 

remanescentes e honorários em R$ 1.050,00, no entanto suspendo a 

condenação quanto a ambas as partes, beneficiárias da assistência 

judiciária. Transitada em julgado, proceda-se conforme orientação da CGJ, 

no que tange a multa fixada em audiência em favor do Estado, que 

confirmo nesta oportunidade e, sem manifestação das partes, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de 

fevereiro de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004698-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GONCALVES PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004698-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA DE LOURDES 

GONCALVES PINHEIRO REU: BANCO BMG S.A Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por 

MARIA DE LOURDES GONÇALVES PINHEIRO em face de BANCO BMG 

S/A, todos qualificados nos autos em referência, relatando a autora que 

em janeiro de 2015 foi abordada por funcionários da instituição financeira 

ora ré, que lhe ofereceram empréstimos, contraindo inicialmente um crédito 

de R$ 4.576,00, que acarretou no desconto em folha de pagamento de R$ 

269,16, sem ter ciência de se tratar de contrato de cartão de crédito, 

mesmo porque, à época, possuía margem consignável para contrato de 

empréstimo consignado, não havendo razões para contratação mais 

onerosa (saque em cartão de crédito), sem o devido esclarecimento e em 

ofensa à boa prática do crédito responsável. Relata que o Banco se limitou 

a fornecer um formulário sem explicações quanto ao número e 

periodicidade das prestações, o total a pagar, ou o esclarecimento quanto 

aos juros remuneratórios, objetivando por meio desta ação, à luz das 

normas de proteção ao consumidor: - que os juros remuneratórios devem 

se delimitar à média de mercado em 2,14%, a taxa de juros contratada em 

4,7% e solvido em 35 parcelas quanto ao primeiro saque e, quanto ao 

saque de fevereiro/2016, a taxa de juros de 1,76% ou 3,2%, a prestação 

seria de R$ 254,95 ou de R$ 318,75 quitada em 36 meses; - que não são 

devidas as tarifas e anuidades quanto ao contrato de cartão de crédito; - 

que possui direito à declaração de quitação, de nulidade do contrato, bem 

como de suspensão dos descontos; - a repetição do indébito; - a inversão 

do ônus da prova; - em tutela antecipada, a suspensão dos descontos, 

abstenção das anotações em cadastros de inadimplentes; - o recebimento 

de indenização por danos morais em R$ 10.000,00; - a concessão das 

benesses da assistência judiciária; - a condenação da parte adversa ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 20.500,00 e acostou documentos. Na 

decisão Id. 19726275 foi deferida a assistência judiciária e facultada a 

emenda da inicial e na decisão Id. 20672943 recebida a emenda e 

indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, fixada inversão 

do ônus da prova e designada audiência de conciliação. O réu foi citado 

aos 22/07/2019 (Id. 21976685) e apresentou a contestação Id. 22363420, 

refutando a concessão das benesses da justiça gratuita à autora. No 

mérito, discorre sobre os saques efetuados pela requerente, bem como 

acerca da legalidade da modalidade contratual adotada, não pairando 

dúvidas de que a autora tinha pleno conhecimento, aduz a regularidade do 

contrato vigente, agindo no exercício regular do seu direito, de modo que 

não se fala em cobrança indevida; rebate acerca da inexistência de dano 

indenizável, sobre a data de corte quanto à inclusão de descontos e, no 

caso de condenação, a compensação de créditos, não sendo o caso de 

inversão do ônus da prova. Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, 

condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. 

Realizada audiência (Id. 22425601), sem êxito na composição entre as 

partes. Impugnação à contestação Id. 23462002, com justificativa quanto a 

data de sua apresentação, refutando a matéria de defesa e reiterando os 

pleitos firmados na petição inicial. É o relatório. Decido. Por observar que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, como 

aduzido pelas partes na audiência Id. 22425601, com amparo legal no art. 

355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Com relação à 

assistência judiciária, conforme o disposto no § 3º do art. 99 do CPC, 

presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, não prevendo a 

lei, obrigatoriamente, que a parte seja miserável, mas sim que esta, ainda 

que momentaneamente, não possua condições de arcar com tais 

emolumentos. Embora o réu refute a benesse concedida, não apresentou 

provas plausíveis a afastar a afirmação feita pela beneficiária, que possui 

presunção juris tantum da necessidade. Portanto, não basta que se alegue 

que a parte não faz jus ao benefício em comento, é necessário que prove, 

pois caso contrário prevalece a alegação de quem pleiteou o benefício. 

Nesse sentido, a orientação do E. TJMT: “AÇÃO DEMARCATÓRIA - 

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVAS DE PREJUÍZOS 

SOFRIDOS - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL 

E PARA REQUERER O QUE ENTERDER DE DIREITO - PEDIDO DE 

JULGAMENTO DA LIDE NA FORMA CONSTANTE DA EXORDIAL - 

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DANOS MATERIAIS - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - JUSTIÇA 

GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE EX ADVERSA NÃO FAZ JUS 

AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM PROVAS DAS BOAS 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO DESPROVIDO 

SENTENÇA MANTIDA.[...] A parte que se insurge contra o deferimento da 

justiça gratuita deve fazer prova da boa condição financeira da outra.” 

(Ap 35624/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - 

FEITO PRINCIPAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EXECUÇÃO -PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES DA TRIANGULAÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EMBARGANTE - 

PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA - DESCABIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

CF).Tendo havido a desconstituição da constrição no feito principal antes 

da citação nos Embargos de Terceiro, ocorre a perda superveniente do 

objeto da lide e é indevida a condenação do embargado ao pagamento dos 

ônus sucumbenciais.” (Ap 41647/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 
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11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) Demais disso, destaco que, na 

forma do art. 99, § 4º, do hodierno CPC, “A assistência do requerente por 

advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. 

Feitas essas considerações, mantenho a concessão da assistência 

judiciária a parte autora. Quanto ao prazo para impugnar a contestação, 

em que pese o disposto na certidão Id. 23093081, observo que por meio 

das certidões que seguem a petição Id. 23462002 a autora demonstrou a 

instabilidade do PJe no período, de modo que tenho-a por tempestiva. 

Pretende a autora, por meio desta ação, a nulidade do contrato de cartão 

de crédito, a declaração de sua quitação, bem como o recebimento de 

indenização por danos morais e repetição do indébito, ao aduzir ter 

firmado um contrato acreditando ser de um empréstimo, sendo 

surpreendida com a posterior notícia de se tratar de cartão de crédito. 

Mister se faz considerar, inicialmente, que aplica-se à relação entre as 

partes as normas de proteção e defesa do consumidor, competindo ao 

fornecedor a prestação dos devidos esclarecimentos ao consumidor 

quanto ao modo de pagamento da operação, seus encargos e seu 

funcionamento, senão vejamos: “Art. 52. No fornecimento de produtos ou 

serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento 

ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo 

prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda 

corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual 

de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade 

das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.” 

Imperioso salientar que, da documentação encartada aos autos por ambas 

as partes, em especial, as faturas coligidas pelo réu, não há 

demonstração, em nenhum dos meses do delongado período de vigência 

contratual, de utilização do cartão para compras na praça, ou seja, não 

utilizou o contrato como sendo de cartão de crédito, sendo certo que o 

lançamento da fatura mínima, com a incidência, mês a mês, dos juros de 

4,7% a 4,8% ao mês, ao saldo devedor do chamado saque em cartão de 

crédito, torna a dívida impagável. É consabido que na modalidade 

contratual “cartão de crédito”, a dívida tem origem em sua utilização com 

compras ou saque, e não com transferências eletrônicas feitas pela 

própria instituição financeira para conta do cliente, providência típica de 

empréstimo, em que a instituição financeira credita determinado valor na 

conta do tomador do empréstimo. De conseguinte há nítida caracterização 

de se tratar de um contrato dúbio, confuso e mal elaborado e, agindo 

assim, patente a violação ao princípio da informação e da transparência, 

consoante o disposto no art. 46 do CDC, senão vejamos: “Art. 46. Os 

contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os 

consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar 

conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos 

forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e 

alcance.” Isso porque, faz-se necessário, nos contratos, que as cláusulas 

neles estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a 

compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de 

bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do 

produto que oferecem ao público consumidor, exigindo a observância dos 

princípios da informação e transparência, assentados também no art. 4º 

da Lei 8.078/90, in verbis: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios”. De tal sorte, tenho que no caso dos autos a autora 

demonstrou ter sido ludibriada pela instituição financeira, já que o pacto em 

tela tinha todas as características de um empréstimo e não de um cartão 

de crédito, modalidade manifestamente desvantajosa à parte. Conforme o 

posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da 

Súmula n. 479, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Extrai-se dos elementos 

probatórios dos autos que a autora nunca demonstrou a intenção de 

contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu, visto que 

jamais o utilizou para compras no mercado, sendo induzido a erro quanto 

ao objeto da contratação, diante da falta de informação adequada e clara, 

acreditava estar contratando um empréstimo consignado e quitando as 

prestações mediante descontos em seus proventos, enquanto, em 

verdade, incidiam encargos excessivos em razão do pagamento mínimo da 

fatura. Por restar evidenciada a conduta abusiva do fornecedor, que 

obtém lucro exagerado com a operação e impõe onerosidade excessiva à 

consumidora, e o vício de consentimento capaz de invalidar o contrato de 

cartão de crédito firmado, outra solução não resta senão a de 

considera-lo como sendo de empréstimo consignado. Nesse sentido, a 

orientação jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E 

INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E 

TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO 

CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato 

celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do 

limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria 

celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde outubro de 2015, o 

consumidor bancário sujeitou-se ao decote de prestações tiradas da sua 

aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco 

trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - 

No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do 

negócio jurídico bancário, pois o consumidor assinou documento sem 

preenchimento acreditando ter celebrado empréstimo consignado, quando, 

na verdade, a operação consistia na liberação de cartão de crédito, com 

limite para compras e saques, além da consignação do pagamento em seu 

benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço 

bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo 

manifestada pelo consumidor, devendo ser tratado como típico Contrato de 

Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade 

com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente 

a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo 

cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 - Estando 

configurada a ofensa à honra do consumidor, é de rigor a condenação da 

Instituição Bancária ao pagamento de danos morais. 5 - Havendo a 

sucumbência mínima dos pedidos iniciais, é de rigor a inversão do ônus 

sucumbencial em face do Banco.”(TJMT - Ap 105561/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018). 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAIS - SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

DESCONTO MÍNIMO DA FATURA MENSAL - DÍVIDA INSOLÚVEL - ABUSO 

E ONEROSIDADE EXCESSIVOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE 

MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – 

AFASTAMENTO - REPETIÇÃO EM DOBRO A SER APURADO EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sendo inequívoca a relação de consumo entre as partes, incide 

as normas do CDC, nos termos da Súmula 297 do STJ. No caso dos autos, 

o consumidor foi levado a imaginar que celebraria um contrato de 

empréstimo, quando na verdade se trata de um contrato atípico de cartão 

de crédito, com desconto em seu vencimento, sobre o valor mínimo da 

fatura, fato este confessado na contestação. O banco apelado deixou de 

informar ao autor/apelante, de forma clara e específica, que ele não 

estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de 

crédito. Igualmente, faltou informação de que os descontos se dariam 

sobre o valor mínimo da fatura. O aludido contrato bancário (cartão de 

crédito consignado em folha de pagamento) levou, mensalmente, ao 

refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de encargos não 

discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente 

onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos 

realizados em sua conta, a dívida aumenta de forma vertiginosa com o 

passar do tempo. A conduta do apelado é abusiva, pois, violou os 

princípios da probidade e boa-fé, o que impõe a adequação do contrato em 

questão reconhecendo-o como contrato de mútuo com consignação em 

folha de pagamento, e não de saque com cartão de crédito, permitindo 

aplicar ao caso as diretrizes traçadas para o empréstimo consignado, em 

relação aos encargos pertinentes. Nessas circunstâncias, a exemplo do 

procedimento que se tem adotado nos casos em que se discute a fixação 

da taxa de juros, quando o contrato não é juntado aos autos, tem-se por 

paradigma a taxa média praticada pelo mercado ao tempo da formalização 

da avença. Não há pactuação expressa da capitalização de juros, nem 
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mesmo na forma de duodécimo, devendo, portanto, ser afastada a 

incidência do referido encargo, em qualquer periodicidade. Se apurado 

que a parte autora efetuou algum pagamento a maior, a ela deverá ser 

compensada e/ou restituída, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo 

único, do CDC, podendo ser apurado em sede de liquidação de sentença, 

inclusive se já houve o adimplemento integral da dívida. O desconto 

indevido realizado nos vencimentos do autor/apelante certamente acarreta 

abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a 

indenização por dano moral, aqui fixada em R$ 8.000,00.”(TJMT - Ap 

109495/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

29/11/2017). Diante de a abusividade perpetrada, o contrato entabulado 

entre as partes deve ser tido como de crédito pessoal consignado, a fim 

de afastar o manifesto abuso praticado mensalmente pelo réu, que a cada 

mês “refinanciava” o valor total da dívida, com o desconto do pagamento 

mínimo do cartão. Por tais razões, manifesto o direito da autora, para que 

seja a contratação vista sob a ótica de contrato de empréstimo 

consignado e não de cartão de crédito. O réu comprovou por meio dos 

documentos Id. 22363425 a 22363432 que, além do “saque” inicial de R$ 

4.576,00 em 22/08/2012, também recebeu, via TED, os valores de R$ 

6.756,00 em 19/02/2016 e de R$ 3.000,00 em 28/12/2017, sendo certo 

que, a respeito da aludida documentação, a autora nada impugnou. Quanto 

ao período em comento, conforme assentamentos do Banco Central do 

Brasil, verifico que a taxa média de mercado praticada nas operações de 

crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no mês de 

agosto/2012 era de 1,75% ao mês e 23,15% ao ano, no mês de 

fevereiro/2016 era de 2,03% ao mês e 27,20% ao ano, e no mês de 

dezembro/2017 era de 1,82% ao mês e 24,13% ao ano, de modo que 

compete a redução dos juros à média de mercado de cada contratação. 

Após o cálculo, em liquidação de sentença, sendo apurado o pagamento a 

maior, como indicam todas as provas, o excedente deve ser devolvido em 

dobro, como determina o art. 42 do CDC, ante a comprovada má-fé da 

instituição financeira, com a compensação ao saldo devedor, se houver. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE 

DE MÁ FÉ E À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO – 

INSURGÊNCIA LIMITADA A ESSA RESTITUIÇÃO – RECURSO PROVIDO. A 

penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor tem como pressupostos tanto a cobrança quanto o 

pagamento indevidos, conforme ensinam a doutrina e a jurisprudência. 

Assim, deve ser afastada no caso concreto, eis que não verificado o 

pagamento indevido.” “DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A jurisprudência das 

Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que 

a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do 

CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé 

do credor. 2.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1199273/SP, 

Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA) Como consequência desta 

decisão, tenho que procede o pedido da autora de devolução de toda 

cobrança efetuada pela ré a título de tarifas inerentes ao contrato de 

cartão de crédito, bem assim das anuidades, conforme se infere dos 

documentos Id. 22363425 – Pág. 1, 22363426 – Pág. 1 e 22363427 – Pág. 

1. Com relação ao IOF, por se tratar de imposto que decorre de Lei e já 

repassado à União, tenho que, ainda que transmudado o pacto para o de 

empréstimo, não há ensejo à discussão quanto a legalidade ou o 

percentual deste tributo, restando pacificado pelo C. Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento dos REsp 1.251.531 e 1.255.573 RS, submetidos ao 

procedimento previsto no art. 543C do CPC, a possibilidade de sua 

cobrança nos contratos de financiamento, senão vejamos: “(...) Podem as 

partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 

Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao 

mútuo principal, sujeitando-os aos mesmos encargos contratuais.” No que 

tange aos danos morais, em se tratando de relação consumerista, 

consoante pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, e tendo em vista 

que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes 

presta. Assim o disposto no art. 14 do CDC: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Resta evidenciada a falha na 

prestação do serviço, ao efetuar o pagamento por anos a fio sem nunca 

conseguir saldar o débito contratado em tais termos, não há como alegar o 

mero aborrecimento, já que os representantes legais da instituição 

financeira agiram de forma ardil e causaram prejuízo à autora, que 

ultrapassam a média. Sobre o conceito, Carlos Roberto Gonçalves leciona 

que: "o dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a 

satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos 

de personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a 

honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem). 

O dano moral indireto consiste na lesão a um interesse tendente à 

satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais, que produz um 

menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou melhor, é aquele que prova 

prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, devido a uma lesão a um 

bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do fato lesivo a um interesse 

patrimonial". (Carlos Roberto Gonçalves. Responsabilidade civil. 8ª ed. rev. 

de acordo com o novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549 No 

ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho tem-se, igualmente, a compreensão 

da desnecessidade de prova, quando se trata de dano moral puro (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100): 

“...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode 

ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do 

dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima 

comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, 

documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o 

repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o 

que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano 

moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca 

ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria 

ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti que decorre das regras de experiência comum”. Posto isso, 

inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, fixando ao réu o 

dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano in re ipsa e o ato 

praticado, que ultrapassou o “mero aborrecimento”. “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. 

AGÊNCIA VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO 

FINANCIMENTO. EQUÍVOCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO 

MORAL. 1. Possuem legitimidade ativa todos os fornecedores de produtos 

ou serviços encontrados na cadeia de consumo, que respondem de forma 

solidária pelos danos causados aos consumidores. 2. O prazo 

decadencial previsto no art. 26 do CDC não se aplica para as demandas 

nas quais se busca a indenização por supostos gravames de ordem 

material e moral decorrentes de defeito apresentado no veículo adquirido 

ou de falha na prestação do serviço. 3. Se os fornecedores formalizam 

conpra e venda de veículo por meio da assinatura de contrato em branco 

pelo consumidor, culminando em equívoco na elaboração a posteriori pela 

instituição financeira, que inclui bem diverso daquele efetivamente 

adquirido, alterando-se também o preço ajustado, configurada está a falha 

na prestação de serviços, gerando o dever de indenizar. A indenização 

por dano moral deve encontrar valor justo e razoável.” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0069.07.020753-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2014, publicação da súmula em 

17/06/2014) “CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APELAÇÃO - 

PROPOSTA DE FINANCIAMENTO APRESENTADA - PREENCHIMENTO 

POSTERIOR DE CONTRATO ENTÃO ASSINADO "EM BRANCO" - PREÇO 

DIVERSO COBRADO QUANDO DO PREENCHIMENTO - MÁ-FÉ 

EVIDENCIADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA - MAJORAÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO 

E RECURSO ADESIVO PROVIDO. - Uma vez que o preço pactuado na 

proposta constitui condição determinante de realização do negócio, 

impõe-se a responsabilização da instituição financeira pelo prejuízo 

experimentado pelo cliente, quando o valor cobrado se deu de forma 

diversa da prometida na proposta, que corresponde à diferença entre o 

preço pactuado/prometido ao autor e o efetivamente cobrado, com a 

condenação da financeira a restituir em dobro ao cliente os valores 

cobrados a mais, dada a evidente má-fé verificada in casu. - A 

indenização pelos danos morais sofridos pelo ofendido deve ser 

estabelecida em valor suficiente e adequado para a compensação dos 

prejuízos por ele experimentados e para desestimular a prática reiterada 
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da conduta lesiva pelo ofensor, não se podendo prestar, entretanto, para 

o enriquecimento ilícito daquele.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.10.050687-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2012, publicação da súmula em 

16/03/2012) Quanto ao valor da indenização do dano moral, a doutrina e 

jurisprudência atual orientam que este deve ser arbitrado com 

razoabilidade e bom senso, levando-se em conta a capacidade econômica 

das partes e às peculiaridades de cada caso, não podendo servir como 

fonte de enriquecimento ilícito ou, por outro cariz, ser de valor irrisório à 

parte contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito. Em se tratando de 

ação de indenização em que o valor pedido na inicial é meramente 

estimativo, já que sua fixação é relegada ao prudente arbítrio do juiz, em 

face das orientações acima esposadas, impõe-se o montante da 

indenização por arbitramento. Assim, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, 

compõe indenização razoável e satisfatória ao dano provocado. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA DE LOURDES 

GONÇALVES PINHEIRO em face de BANCO BMG S/A, para: - declarar a 

nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para 

empréstimo consignado; - determinar o recálculo de todo o débito, para 

que seja aplicado, sobre o valor inicialmente contratado de R$ 4.576,00 em 

22/08/2012, juros remuneratórios de 1,75% ao mês e 23,15% ao ano pelo 

período de 35 meses; - a aplicação, sobre o valor contratado de R$ 

6.756,00 em 19/02/2016, de juros remuneratórios de 2,03% ao mês e 

27,20% ao ano, pelo período de 36 meses; - a aplicação, sobre o valor 

contratado de R$ 3.000,00 em 28/12/2017, de juros remuneratórios pela 

taxa média de mercado em 1,82% ao mês e 24,13% ao ano, pelo período 

de 36 meses; - condenar o réu à restituição de todos os encargos 

contratuais relativos às tarifas inerentes ao contrato de cartão de crédito; 

- condenar o réu à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção 

monetária pelo INPC, contado de cada contratação; - condenar o réu ao 

pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 

240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do 

arbitramento (Súmula 362/STJ); Concedo nesta oportunidade os pedidos 

formulados em tutela antecipada, para determinar a imediata suspensão 

dos descontos, abstendo-se o réu de efetuar o lançamento de anotações 

em cadastros de inadimplentes. Por ter a autora decaído de parte mínima, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação. 

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de fevereiro 

de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003883-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003883-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARICELMA NUNES 

DA SILVA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de Revisão 

Contratual em fase de Cumprimento de Sentença. A presente ação foi 

julgada improcedente conforme se infere da sentença de Id. 24835223, no 

entanto, as partes entabularam o acordo de Id. 28354398 para quitação 

integral do contrato, pugnando pela homologação de seus termos e 

consequente extinção do feito. Posto isso, HOMOLOGO para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos o acordo de vontade e JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta ação em fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, segue alvará 

em favor da autora, conforme dados bancários indicados na petição de Id. 

28527051 e poderes de Id. 17635824. Banco Itaú – 341; Agência nº 6879; 

Conta Corrente nº 07994-2; Titularidade de Angélica Anaí Ângulo, CPF nº 

219.026.258-54. Ante a ausência de pretensão recursal diante do 

atendimento do pedido, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006029-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO KORMANN ALEXANDRE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1049115-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

DEA DO NASCIMENTO CAMPOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001163-17.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVEMAR IND E COM DE BARCOS LTDA (EXECUTADO)

SERGIO ROBERTO MOTTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LANZI DE MORAES BORGES (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035046-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1006883-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY RIBEIRO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006883-39.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

WESLEY RIBEIRO DE SOUSA Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato E COMPROVAR A MORA DA PARTE REQUERIDA, 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006886-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006886-91.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: SOLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA - ME Vistos, etc. Certifique-se sobre as regularidades 

dos recolhimentos das custas e taxas judiciárias, como as suas 

vinculações 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: Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem constante da decisão de liminar 

do Juízo originário e cumpra-se a liminar e após, oficie-se ao Juízo de 

origem enviando cópia do cumprimento. Após, arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039828-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAILTON SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1039828-16.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: VAILTON SILVA SANTOS Vistos, etc. INTIME-SE 

O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a correta 

localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem ou 

indique a correta local para ser apreendido, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039916-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1039916-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN 

REQUERIDO: NILTON DOS SANTOS FERREIRA Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a correta 

localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão 

considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da 

mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0024808-12.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO GOULART (EXECUTADO)

MICHELLE ENESIA PASDIORA GOULART (EXECUTADO)

C. A. GOULART TELECOMUNICACOES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - 713.732.091-00 

(REPRESENTANTE)

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

MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI OAB - MT4313-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: 0024808-12.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CARLOS AUGUSTO GOULART, MICHELLE ENESIA 

PASDIORA GOULART, C. A. GOULART TELECOMUNICACOES - ME 

REPRESENTANTE: BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA 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, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030164-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODALCINA MARIANO 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: 1030164-58.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO TOYOTA DO 

BRASIL S.A. EXECUTADO: ODALCINA MARIANO DA SILVA Vistos, etc. 
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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, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027562-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROPOLIS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-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 DESPACHO 

Processo: 1027562-31.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: PETROPOLIS 

COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP EMBARGADO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Concedo o prazo legal para o requerido cumprir determinação 

dos autos. Após, 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: 1030549-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA EUGENIA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030549-06.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO EXECUTADO: BENEDITA EUGENIA FERNANDES Vistos, etc. 

Até o presente momento a parte executada não foi citada da presente 

ação. Desta forma intime-se a parte exequente para declinar novo 

endereço para se proceder a citação da parte executada, para somente 

após de efetivado o ato, e decorrido o prazo para resposta e pagamento 

do débito, que analisarei o pedido de bloqueio de valores. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016749-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA SILVA FARIA NETO (EXECUTADO)

TATIANNY MARIA ARANTES SILVA (EXECUTADO)

RENATO D AMICO MADI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016749-08.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: RENATO D AMICO MADI, ALEXANDRE DA SILVA FARIA 

NETO, TATIANNY MARIA ARANTES SILVA Vistos, etc. Não há 

comprovação nos autos de que os executados Alexandre da Silva Faria 

Neto e Tatianny Maria Arantes Silva foram citados da demanda. Assim, 

oficie-se ao juízo deprecado solicitando informações sobre citação e 

penhora. Após, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032620-15.2018.8.11.0041

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:

ANA PAULA MARTINS 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: 1032620-15.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA EXECUTADO: ANA PAULA 

MARTINS DA CRUZ Vistos, etc. Em análise do petitório da parte executada 

(id. 28831175), a referida sustenta a impenhorabilidade dos valores 

bloqueados nos autos (id. 28313162), por se tratar de bloqueio efetivado 

em sua conta poupança. Depreende-se que a mesma colacionou nos 

autos no id. 28831177, documento que comprova o alegado, visto que o 

documento ali colacionado destacou tratar-se a conta da parte executada 

de conta poupança (Conta Poupança n. 00041986-3 Agência: 1695). 

Portanto, proceda-se o desbloqueio do valor ali penhorado, por este Juízo, 

por tratar-se de bem impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC. 

Intime-se a parte exequente para indicar outros bens passíveis de 

penhora e manifestar sobre demais matérias elencadas. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026877-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026877-87.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO Vistos etc. Quanto ao 

pedido de inclusão do nomes dos executados via Serasajud, cabe à 

própria Instituição Financeira proceder com a restrição pretendida. 

Indefiro. Mantenho determinação dos autos devendo a parte autora dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029898-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSA GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLA MAX ALVES CARDOSO OAB - MT24080/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029898-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: EDILSA GONCALVES DA SILVA Vistos, etc. Intimem-se as 

partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo requerido, 

arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1011386-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA JAKOB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011386-11.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SONIA JAKOB Vistos etc. Quanto ao pedido formulado de 

suspensão de CNH ou cancelamento dos cartões de crédito, resta 

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 “d” Serasajud, cabe à 

própria Instituição Financeira proceder com a restrição pretendida. 

Indefiro. Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal, indicando bens passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018887-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR VIDAL SANTANA (EXECUTADO)

ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/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: 1018887-16.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL EXECUTADO: ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101, 

ARTUR VIDAL SANTANA Vistos, etc. Anote-se a justiça gratuita 

concedida ao executado Artur Vidal Santana conforme V. Acórdão de id. 

18015460. Intime-se a parte executada através de seu advogado 

constituído nos autos e por mandado daqueles sem advogados, para 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 5% sobre o valor 

da causa nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC. Em qualquer 

dos casos diga o credor e após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020098-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

LEANDRO PAES DE FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020098-24.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LEANDRO PAES DE 

FARIAS Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos, devendo o autor 

cumprir no prazo ali concedido e após, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 

18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016228-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDERSON DE MORAES AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016228-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: WENDERSON DE MORAES AMARAL Vistos, etc. 

Intime-se o autor para no prazo legal, 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. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054502-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MELISSA VINHAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1054502-96.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JULIANA 

MELISSA VINHAL Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, 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. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002689-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO OAB - SP0104920A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002689-30.2019.8.11.0041. REQUERENTE: TRADICAO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: RICARDO MURILO 

DE ARRUDA ALVES - ME Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo 

legal, 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. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057816-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA RAQUEL MARCELINA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1057816-50.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: LUANA RAQUEL 

MARCELINA ALVES Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, 

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. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002356-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBIA ZEBINA BENITH VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002356-44.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: LIBIA ZEBINA BENITH VIEIRA Vistos, etc. 

Intime-se o autor para no prazo legal, 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. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059184-94.2019.8.11.0041

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:

QUEFRON PAULO DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, 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. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021665-15.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FAGHNER MARQUES CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0021665-15.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO EXECUTADO: CARLOS FAGHNER MARQUES 

CARNEIRO Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040068-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

 

Ficam as partes intimadas para tomarem conhecimento da avaliação do 

bem penhorado, qual seja, o imóvel de matrícula 70.787, livro 02, fichas 01 

a 03 do 1° Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande 

(MT), no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022126-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (EXECUTADO)

MARLENE MAEHLER (EXECUTADO)

ERMINDO MAEHLER (EXECUTADO)

AGROPORTO MINERACAO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - ME 

(EXECUTADO)

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS OAB - MT24385/O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177-N (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025231-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY CRISTINE DE FIGUEIREDO MICHIURA MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: 30 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA COMARCA DE 

CUIABÁ - MT JUÍZO DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE ANÁPOLIS- 

GO PROCESSO n. 1025231-42.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

96.078,45 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->BUSCA E APREENSÃO 

(181) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE JOAQUIM AUGUSTO DA COSTA MARQUES, 761, Apto 141, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-008 POLO PASSIVO: Nome: 

MICHELLY CRISTINE DE FIGUEIREDO MICHIURA MEDEIROS, brasileira, 

portadora da Carteira de Habilitação n. 02937512276, expedida pelo 

Detran/MT, inscrita no CPF/MF sob o n. 706.546.381-87, com endereço na 

Avenida PB, n. 21, Quadra 48, Lote 29, CEP 075093-670, Anápolis – GO. 

DADOS PARA O CUMPRIMENTO FINALIDADE: PROCEDER A BUSCA E 

APREENSÃO DO BEM DESCRITO NO CAMPO “DESCRIÇÃO DO BEM“, 
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depositando-o com o depositário indicado, e, na sequência, EFETUAR A 

CITAÇÃO DA PARTE RÉ, no seguinte endereço: Avenida PB, nº 21, 

Quadra 48, Lote 29, Anápolis, Estado de Goiás, CEP: 075.093-670, de 

conformidade com o despacho ao final transcrito e com a petição inicial, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

deprecata, para, querendo, no prazo legal, requerer a PURGAÇÃO DA 

MORA ou CONTESTAR A AÇÃO. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(BENS): 

CONFORME DESCRIMINADO NA INICIAL, CÓPIA ANEXA. DEPOSITÁRIO 

DESIGNADO: BANCO DO BRASIL S.A DESPACHO/DECISÃO: 

“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, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio online 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 em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. 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. ” OBSERVAÇÃO: FICA FACULTADO AO MEIRINHO 

O ARROMBAMENTO E REFORÇO POLICIAL, SE NECESSÁRIO. 

ADVERTÊNCIAS: a) PAGAMENTO: Poderá a parte ré, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da juntada desta deprecata aos autos originários, 

efetuar o pagamento da integralidade do débito pendente, de acordo com 

os valores apresentados na inicial e indicados acima, hipótese em que o 

bem lhe será restituído livre do ônus. b) Não sendo efetuado o pagamento, 

no prazo indicado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena e 

exclusiva do bem no patrimônio da parte autora. c) PRAZO: O prazo para 

CONTESTAR a ação é de 15 (quinze) dias, contados da juntada desta 

deprecata aos autos. d) A parte ré poderá contestar a ação, ainda que 

tenha efetuado o pagamento, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar a restituição. e) Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela parte requerida, como verdadeiros, os fatos alegados na 

peça vestibular. f) Não sendo encontrado o bem, ou não estando este na 

posse da parte ré, poderá a presente demanda ser convertida, a pedido 

da parte autora, em ação de depósito (art. 4o do Decreto-Lei nº 911/69). 

CUIABÁ-MT, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) RITA 

SORAYA TOLENTINO DE BARROS Juíza de Direito OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. · No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. · No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. · Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos 

via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048346-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA WARMELING HERDT (EXECUTADO)

ALMIRIO HERDT (EXECUTADO)

LAERCIO HERDT (EXECUTADO)

ELIELTON HERDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: 30 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA COMARCA DE 

CUIABÁ - MT JUÍZO DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE DIAMANTINO - 

MT PROCESSO n. 1048346-92.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

933.983,93 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Setor Bancário Sul, Lote 32, Quadra 04, Bloco C, Edificio Sede 

III, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: LAERCIO 

HERDT, Brasileiro, Casado, Agricultor, portador da Cédula de Identidade 

RG número 50306607, emitida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o número 

705.123.299-15, Endereço: Rua dos Lírios, nº 263, Lote 2 Quadra 19, 

Novo Diamantino, Diamantino-MT e/ou Rua das Papoulas, Nº 138, Novo 

Diamantino, Diamantino - MT Nome: ELIELTON HERDT, Brasileiro, Agricultor, 

portador da Cédula de Identidade RG número 23001887, emitida pela 

SSP/MT, inscrito no CPF sob o número 035.477.971-01, Endereço: Rua dos 

Lírios, nº 263, Lote 2 Quadra 19, Novo Diamantino, Diamantino-MT e/ou 

Rua das Papoulas, Nº 138, Novo Diamantino, Diamantino - MT Nome: 

ALMIRO HERDT, Brasileiro, Casado, Agricultor, portador da Cédula de 

Identidade RG número 3509586-1, emitida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob 

o número 523.402.529-20, Endereço: Rua dos Lírios, nº 263, Lote 2 

Quadra 19, Novo Diamantino, Diamantino-MT e/ou Rua das Papoulas, Nº 

138, Novo Diamantino, Diamantino - MT Nome: OLINDA WARMELING 

HERDT, Brasileira, Casada, Servidora Pública Estadual, portadora da 

Carteira de Identidade RG número 78088990, emitida pela SSP/PR, inscrita 

no CPF sob o número 027.615.349-99 Endereço: Rua dos Lírios, nº 263, 

Lote 2 Quadra 19, Novo Diamantino, Diamantino-MT e/ou Rua das 

Papoulas, Nº 138, Novo Diamantino, Diamantino - MT FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO E DEMAIS ATOS EXECUTÓRIOS EM FACE DAS 

PARTES DEVEDORAS ACIMA INDICADAS, NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: 

Rua dos Lírios, nº 263, Lote 2 Quadra 19, Novo Diamantino, Diamantino-MT 

e/ou Rua das Papoulas, Nº 138, Novo Diamantino, Diamantino, MT , por 

todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

bem assim para que pague, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva 

citação, o Principal e Acessórios Legais, abaixo indicados, sob pena de 

lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte 

credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da 

indicação e respectivo deferimento, tantos bens quantos bastem para a 

satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 

652, § 2º e art. 655, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, 

ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 659, § 1º, 

do CPC). 2. Em caso de não localização da parte executada para citação, 

o que deverá ser prontamente certificado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, 

REMOÇÃO e AVALIAÇÃO de tantos bens, quantos bastem para a 

satisfação do crédito exeqüendo, observando-se a gradação legal ou 

eventual indicação de bens pela parte exeqüente (art. 653 c/c arts. 652, § 

2º, do CPC) e o determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. 3. 

CITADO(S) O(S) EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que poderá(ão) opor, 

querendo, independentemente da realização ou não da penhora, 

Embargos do Devedor, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS. 3.1. Tratando-se 

de embargos de mérito, esse prazo fluirá a partir a partir da juntada, no 

Juízo Deprecante, da comunicação da citação feita pelo Juízo Deprecado 

(art. 738, § 2º do CPC). 3.2. Na hipótese de Embargos que discutam, 

unicamente, a validade dos atos praticados no Juízo Deprecado, ou seja, 

verse sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de 

bens, o prazo para Embargar fluirá a partir da juntada, aos autos da 

própria carta precatória, do mandado de citação. 3.3. Em ambos os casos, 

a contagem do prazo, quando se tratar de litisconsórcio passivo, 

obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 3.4. Aos embargos do 

executado não se aplica o disposto no art. 191 desta Lei. 3.5. Na 

execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante 

ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo 
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deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, 

avaliação ou alienação dos bens. 4. Decorrido o prazo de 03 (três) dias 

(art. 652, caput), sem efetivo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens 

do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) . 5. Na hipótese 

de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora 

casada, Intime-se também o respectivo cônjuge. 6. Não localizada a parte 

executada para o fim de intimá-la da penhora, o oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. 7. O(s) bem(ns) 

penhorado(s) será(ao), em regra, REMOVIDO(S) e preferencialmente 

depositado(s) em mãos do(s) depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou 

III, do art. 666, do CPC, facultando-se, desde que exista expressa 

anuência do(s) Exeqüente(s) ou nos casos de difícil remoção, o depósito 

em mãos do(s) Executado(s), sob compromisso de depósito judicial. 8. Na 

hipótese de penhora de imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa 

do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se 

não tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 

9. As despesas de remoção deverão ser antecipadas pela parte 

Exeqüente. Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições 

contidas nos artigos 649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 680 c/c 681, todos do 

CPC. OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado 

pode, no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a 

substituição do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a 

substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa 

para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); c) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. d) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução. CUIABÁ-MT, 12 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS Juiz(a) 

de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003768-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 dias úteis.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: 30 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA COMARCA DE 

CUIABÁ - MT JUÍZO DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT PROCESSO n. 1014530-27.2016.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 13.289,15 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Endereço: AV CIDADE DE 

DEUS, S/n, PREDIO PRATA - 2 ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: FLAVICK MENDES SILVA, CPF: 

012.833.181-05 Endereço: Avenida Beto Marcos, 1221, Centro, Porto 

Alegre do Norte/MT, CEP: 78655-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO E 

DEMAIS ATOS EXECUTÓRIOS EM FACE DA PARTE DEVEDORA, NO 

SEGUINTE ENDEREÇO: Avenida Beto Marcos, 1221, Centro, Porto Alegre 

do Norte/MT, CEP: 78655-000, por todo o conteúdo do despacho abaixo 

transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para que pague, dentro 

de 03 (três) dias, contados da efetiva citação, o Principal e Acessórios 

Legais, abaixo indicados, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) 

eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja constrição tenha 

sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e respectivo 

deferimento, tantos bens quantos bastem para a satisfação integral da 

Execução, de acordo com a gradação legal (art. 652, § 2º e art. 655, 

caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a 

posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 659, § 1º, do CPC). 2. Em 

caso de não localização da parte executada para citação, o que deverá 

ser prontamente certificado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, REMOÇÃO e 

AVALIAÇÃO de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do crédito 

exeqüendo, observando-se a gradação legal ou eventual indicação de 

bens pela parte exeqüente (art. 653 c/c arts. 652, § 2º, do CPC) e o 

determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. 3. CITADO(S) O(S) 

EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que poderá(ão) opor, querendo, 

independentemente da realização ou não da penhora, Embargos do 

Devedor, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS. 3.1. Tratando-se de embargos 

de mérito, esse prazo fluirá a partir a partir da juntada, no Juízo 

Deprecante, da comunicação da citação feita pelo Juízo Deprecado (art. 

738, § 2º do CPC). 3.2. Na hipótese de Embargos que discutam, 

unicamente, a validade dos atos praticados no Juízo Deprecado, ou seja, 

verse sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de 

bens, o prazo para Embargar fluirá a partir da juntada, aos autos da 

própria carta precatória, do mandado de citação. 3.3. Em ambos os casos, 

a contagem do prazo, quando se tratar de litisconsórcio passivo, 
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obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 3.4. Aos embargos do 

executado não se aplica o disposto no art. 191 desta Lei. 3.5. Na 

execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante 

ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo 

deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, 

avaliação ou alienação dos bens. 4. Decorrido o prazo de 03 (três) dias 

(art. 652, caput), sem efetivo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens 

do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) . 5. Na hipótese 

de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora 

casada, Intime-se também o respectivo cônjuge. 6. Não localizada a parte 

executada para o fim de intimá-la da penhora, o oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. 7. O(s) bem(ns) 

penhorado(s) será(ao), em regra, REMOVIDO(S) e preferencialmente 

depositado(s) em mãos do(s) depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou 

III, do art. 666, do CPC, facultando-se, desde que exista expressa 

anuência do(s) Exeqüente(s) ou nos casos de difícil remoção, o depósito 

em mãos do(s) Executado(s), sob compromisso de depósito judicial. 8. Na 

hipótese de penhora de imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa 

do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se 

não tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 

9. As despesas de remoção deverão ser antecipadas pela parte 

Exeqüente. Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições 

contidas nos artigos 649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 680 c/c 681, todos do 

CPC. OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado 

pode, no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a 

substituição do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a 

substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa 

para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); c) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. d) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução. CUIABÁ - MT, 12 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS Juiz(a) 

de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. · No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. · No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. · 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002936-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILSON URBANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 dias úteis.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020742-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGUES LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: 30 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA COMARCA DE 

CUIABÁ - MT JUÍZO DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE CAMBORIU - 

SC PROCESSO n. 1020742-30.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

17.085,43 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO GMAC S.A. Endereço: 

AVENIDA INDIANÓPOLIS, 3096, BL B, INDIANÓPOLIS, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04062-003 POLO PASSIVO: Nome: WILSON RODRIGUES LEITE, 

brasileiro(a), inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 483.286.181-68. Endereço: 

RUA BUCARESTE, 138, SANTA REGINA - CAMBORIU/SC, CEP:88345-527 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO E DEMAIS ATOS EXECUTÓRIOS EM 

FACE DA PARTE DEVEDORA WILSON RODRIGUES LEITE, NO SEGUINTE 

ENDEREÇO: RUA BUCARESTE, 138, SANTA REGINA - CAMBORIU/SC, 

CEP:88345-527, por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da 

petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, bem assim para que pague, dentro de 03 

(três) dias, contados da efetiva citação, o Principal e Acessórios Legais, 

abaixo indicados, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) 

bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja constrição tenha sido 

deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e respectivo deferimento, 

tantos bens quantos bastem para a satisfação integral da Execução, de 

acordo com a gradação legal (art. 652, § 2º e art. 655, caput, ambos do 

CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou 

guarda de terceiros (art. 659, § 1º, do CPC). 2. Em caso de não 

localização da parte executada para citação, o que deverá ser 

prontamente certificado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, REMOÇÃO e 

AVALIAÇÃO de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do crédito 

exeqüendo, observando-se a gradação legal ou eventual indicação de 

bens pela parte exeqüente (art. 653 c/c arts. 652, § 2º, do CPC) e o 

determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. 3. CITADO(S) O(S) 

EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que poderá(ão) opor, querendo, 

independentemente da realização ou não da penhora, Embargos do 

Devedor, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS. 3.1. Tratando-se de embargos 

de mérito, esse prazo fluirá a partir a partir da juntada, no Juízo 

Deprecante, da comunicação da citação feita pelo Juízo Deprecado (art. 

738, § 2º do CPC). 3.2. Na hipótese de Embargos que discutam, 

unicamente, a validade dos atos praticados no Juízo Deprecado, ou seja, 

verse sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de 

bens, o prazo para Embargar fluirá a partir da juntada, aos autos da 

própria carta precatória, do mandado de citação. 3.3. Em ambos os casos, 

a contagem do prazo, quando se tratar de litisconsórcio passivo, 

obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 3.4. Aos embargos do 

executado não se aplica o disposto no art. 191 desta Lei. 3.5. Na 

execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante 

ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo 

deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, 

avaliação ou alienação dos bens. 4. Decorrido o prazo de 03 (três) dias 

(art. 652, caput), sem efetivo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens 
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do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) . 5. Na hipótese 

de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora 

casada, Intime-se também o respectivo cônjuge. 6. Não localizada a parte 

executada para o fim de intimá-la da penhora, o oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. 7. O(s) bem(ns) 

penhorado(s) será(ao), em regra, REMOVIDO(S) e preferencialmente 

depositado(s) em mãos do(s) depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou 

III, do art. 666, do CPC, facultando-se, desde que exista expressa 

anuência do(s) Exeqüente(s) ou nos casos de difícil remoção, o depósito 

em mãos do(s) Executado(s), sob compromisso de depósito judicial. 8. Na 

hipótese de penhora de imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa 

do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se 

não tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 

9. As despesas de remoção deverão ser antecipadas pela parte 

Exeqüente. Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições 

contidas nos artigos 649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 680 c/c 681, todos do 

CPC. OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado 

pode, no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a 

substituição do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a 

substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa 

para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); c) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. d) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução. CUIABÁ-MT, 12 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS Juiz(a) 

de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. · No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. · No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. · 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014812-31.2017.8.11.0041

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:

PAULINO BELARMINO JACO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: 30 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA COMARCA DE 

CUIABÁ - MT JUÍZO DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE - MT PROCESSO n. 1014812-31.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 12.397,39 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Endereço: AV CIDADE DE 

DEUS, S/n, PREDIO PRATA - 2 ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: PAULINO BELARMINO JACO, estado civil 

desconhecido, profissão desconhecida, inscrito no CPF/MF sob o nº 

567.885.761-49 Endereço: Rua Herminia Porta, 115, Centro-Leste, 

Primavera do Leste/MT, CEP: 78850- 000 e/ou Av. São Paulo, 900, Distrito 

Industrial, Primavera do Leste/MT, 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO E DEMAIS ATOS EXECUTÓRIOS EM FACE DA PARTE 

DEVEDORA PAULINO BELARMINO JACO, NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: 

Rua Herminia Porta, 115, Centro-Leste, Primavera do Leste/MT, CEP: 

78850- 000 e/ou Av. São Paulo, 900, Distrito Industrial, Primavera do 

Leste/MT, 78850-000, por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito 

e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, bem assim para que pague, dentro de 03 

(três) dias, contados da efetiva citação, o Principal e Acessórios Legais, 

abaixo indicados, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) 

bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja constrição tenha sido 

deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e respectivo deferimento, 

tantos bens quantos bastem para a satisfação integral da Execução, de 

acordo com a gradação legal (art. 652, § 2º e art. 655, caput, ambos do 

CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou 

guarda de terceiros (art. 659, § 1º, do CPC). 2. Em caso de não 

localização da parte executada para citação, o que deverá ser 

prontamente certificado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, REMOÇÃO e 

AVALIAÇÃO de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do crédito 

exeqüendo, observando-se a gradação legal ou eventual indicação de 

bens pela parte exeqüente (art. 653 c/c arts. 652, § 2º, do CPC) e o 

determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. 3. CITADO(S) O(S) 

EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que poderá(ão) opor, querendo, 

independentemente da realização ou não da penhora, Embargos do 

Devedor, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS. 3.1. Tratando-se de embargos 

de mérito, esse prazo fluirá a partir a partir da juntada, no Juízo 

Deprecante, da comunicação da citação feita pelo Juízo Deprecado (art. 

738, § 2º do CPC). 3.2. Na hipótese de Embargos que discutam, 

unicamente, a validade dos atos praticados no Juízo Deprecado, ou seja, 

verse sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de 

bens, o prazo para Embargar fluirá a partir da juntada, aos autos da 

própria carta precatória, do mandado de citação. 3.3. Em ambos os casos, 

a contagem do prazo, quando se tratar de litisconsórcio passivo, 

obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 3.4. Aos embargos do 

executado não se aplica o disposto no art. 191 desta Lei. 3.5. Na 

execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante 

ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo 

deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, 

avaliação ou alienação dos bens. 4. Decorrido o prazo de 03 (três) dias 

(art. 652, caput), sem efetivo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens 

do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) . 5. Na hipótese 

de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora 

casada, Intime-se também o respectivo cônjuge. 6. Não localizada a parte 

executada para o fim de intimá-la da penhora, o oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. 7. O(s) bem(ns) 

penhorado(s) será(ao), em regra, REMOVIDO(S) e preferencialmente 

depositado(s) em mãos do(s) depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou 

III, do art. 666, do CPC, facultando-se, desde que exista expressa 

anuência do(s) Exeqüente(s) ou nos casos de difícil remoção, o depósito 

em mãos do(s) Executado(s), sob compromisso de depósito judicial. 8. Na 

hipótese de penhora de imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa 

do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se 

não tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 

9. As despesas de remoção deverão ser antecipadas pela parte 

Exeqüente. Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições 
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contidas nos artigos 649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 680 c/c 681, todos do 

CPC. OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado 

pode, no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a 

substituição do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a 

substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa 

para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); c) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. d) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução. CUIABÁ-MT, 12 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS Juiz(a) 

de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. · No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. · No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. · 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000413-89.2020.8.11.0041

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:

JOAO GABRIEL HERMOSA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: 30 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA COMARCA DE 

CUIABÁ - MT JUÍZO DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE CÁCERES - MT 

PROCESSO n. 1000413-89.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ 45.057,14 

ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: SICREDI CENTRO NORTE, 

CNPJ: 26.529.420/0001-53 Endereço: Av. Mato Grosso, 1.577, Cidade 

Nova, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000. POLO PASSIVO: 

Nome: JOAO GABRIEL HERMOSA RIBEIRO, brasileiro, solteiro , 

administrador , devidamente inscrito no CPF sob nº 846.980.471 -53, 

Endereço: RUA COSTA MQ, N. 881 - CENTRO – CÁCERES/MT – CEP: 

78.200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO E DEMAIS ATOS 

EXECUTÓRIOS EM FACE DA PARTE DEVEDORA, JOÃO GABRIEL 

HERMOSA RIBEIRO, NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA COSTA MQ, N. 881 - 

CENTRO – CÁCERES/MT – CEP: 78.200-000, por todo o conteúdo do 

despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para que 

pague, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva citação, o Principal e 

Acessórios Legais, abaixo indicados, sob pena de lhe ser(em) 

penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja 

constrição tenha sido deferida pelo Juízo ou, na falta da indicação e 

respectivo deferimento, tantos bens quantos bastem para a satisfação 

integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 652, § 2º e art. 

655, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a 

posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 659, § 1º, do CPC). 2. Em 

caso de não localização da parte executada para citação, o que deverá 

ser prontamente certificado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, REMOÇÃO e 

AVALIAÇÃO de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do crédito 

exeqüendo, observando-se a gradação legal ou eventual indicação de 

bens pela parte exeqüente (art. 653 c/c arts. 652, § 2º, do CPC) e o 

determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. 3. CITADO(S) O(S) 

EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que poderá(ão) opor, querendo, 

independentemente da realização ou não da penhora, Embargos do 

Devedor, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS. 3.1. Tratando-se de embargos 

de mérito, esse prazo fluirá a partir a partir da juntada, no Juízo 

Deprecante, da comunicação da citação feita pelo Juízo Deprecado (art. 

738, § 2º do CPC). 3.2. Na hipótese de Embargos que discutam, 

unicamente, a validade dos atos praticados no Juízo Deprecado, ou seja, 

verse sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de 

bens, o prazo para Embargar fluirá a partir da juntada, aos autos da 

própria carta precatória, do mandado de citação. 3.3. Em ambos os casos, 

a contagem do prazo, quando se tratar de litisconsórcio passivo, 

obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 3.4. Aos embargos do 

executado não se aplica o disposto no art. 191 desta Lei. 3.5. Na 

execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante 

ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo 

deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, 

avaliação ou alienação dos bens. 4. Decorrido o prazo de 03 (três) dias 

(art. 652, caput), sem efetivo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens 

do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) . 5. Na hipótese 

de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora 

casada, Intime-se também o respectivo cônjuge. 6. Não localizada a parte 

executada para o fim de intimá-la da penhora, o oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. 7. O(s) bem(ns) 

penhorado(s) será(ao), em regra, REMOVIDO(S) e preferencialmente 

depositado(s) em mãos do(s) depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou 

III, do art. 666, do CPC, facultando-se, desde que exista expressa 

anuência do(s) Exeqüente(s) ou nos casos de difícil remoção, o depósito 

em mãos do(s) Executado(s), sob compromisso de depósito judicial. 8. Na 

hipótese de penhora de imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa 

do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se 

não tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 

9. As despesas de remoção deverão ser antecipadas pela parte 

Exeqüente. Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições 

contidas nos artigos 649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 680 c/c 681, todos do 

CPC. OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado 

pode, no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a 

substituição do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a 

substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa 

para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); c) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. d) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 
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dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução. CUIABÁ-MT, 12 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS Juiz(a) 

de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. · No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. · No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. · 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021665-15.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FAGHNER MARQUES CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003894-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL SAN MARIANA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

LAURO RONDON BALESTEIROS (EXECUTADO)

JULIANA CAMPOS SARGI (EXECUTADO)

RODOLFO BENEDITO CAMPOS SARGI (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000622-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO FREIRE PUFAL (REU)

SERVEXTE SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - 

ME (REU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1056257-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANICE FERREIRA LARA 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 úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000523-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO MALHEIROS JUNIOR (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida e 

intimação da apreensão, bem como proceder a complementação de 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041741-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANO DE ARRUDA VARGAS (EXECUTADO)

LUCIANO DE ARRUDA VARGAS (EXECUTADO)

ANA PAULA FERRAZ DE MORAES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0007692-90.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVAO GRILL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EMANUELLE BEATRIZ CRUZ E SANTOS (EXECUTADO)

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017003-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (REU)

L. P. DOS SANTOS & FILIPIN LTDA ME (REU)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (REU)

 

FICA A PARTE AUTORA INTIMADA PARA PROTOCOLIZAR O OFÍCIO 

EXPEDIDO E COMPROVAR NOS AUTOS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001358-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ADEMIR FILIPPIN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para 

providenciar a citação da parte requerida, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039411-63.2019.8.11.0041

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:

LUCI VANIA SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCI VANIA VILELA DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005971-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAM ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

 

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: 1044392-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO BENEDITO DA SILVA (REU)

BRAZ EURO MADEIRAS LTDA (REU)

PIERRE FRANCOIS AMARAL DE MORAES (REU)

MARILENE BORGE DE MORAES (REU)

 

Fica a parte autora intimada para protocolizar o oficio expedido e 

comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006865-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA COSTA AMORIELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006865-18.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

JULIANA COSTA AMORIELO Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1006811-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES MODESTO DE CARVALHO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA 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: 

1006811-52.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ARISTIDES MODESTO DE 

CARVALHO FILHO REU: SABEMI SEGURADORA 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, apenas o fez em relação a 

julho/2019. 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 
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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, 18 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006849-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CARLOS DE AMORIM SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/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: 

1006849-64.2020.8.11.0041. AUTOR: EVANDRO CARLOS DE AMORIM 

SILVA REU: BANCO PAN Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há como 

considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze 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, 18 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0055273-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E MAR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

SANDRA REGINA VASCONCELOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (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: 

0055273-04.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E MAR LTDA - 

ME, SANDRA REGINA VASCONCELOS Vistos, etc. Em face da certidão, 

decreto a revelia do requerido para surtir seus efeitos legais. 

Desentranhe-se carta precatória para cumprimento integral. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045573-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1045573-74.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MARLI NUNES DOS SANTOS Vistos, etc. Em face da 

certidão, decreto a revelia do requerido para surtir seus efeitos legais. 

Intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no prazo legal. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043407-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL CORDEIRO DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1043407-69.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOAO GABRIEL 

CORDEIRO DO AMARAL Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem 

prorrogação. Após, diga e conclusos. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031370-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE CORREA MILITAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031370-10.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LAERTE CORREA MILITAO REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Recebo os embargos de 

declaração, se no prazo, certifique-se. Entretanto, analisando seus 

argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a sentença 

prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser 

cumprido como ali consignado, em todos seus termos. Não cabe aqui 

nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente 

elencados na referida sentença. Assim, cumpra-se a referida em todos 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036656-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GONCALVES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

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:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036656-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BENEDITA GONCALVES DE 

QUEIROZ REU: BANCO BMG S.A 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, 18 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1055677-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PHILIPE REZENDE (EMBARGANTE)

AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1055677-28.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: AIGLA - DISTRIBUIDORA DE 

ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME, ANDRE PHILIPE REZENDE 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA 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. A parte requerente 

não cumpriu o que lhe foi determinado e no prazo estabelecido, inclusive, 

até o presente momento não comprovaram hipossuficiência, bem como 

não efetuaram o recolhimento das custas e taxas de distribuição da ação. 

. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004480-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS SAMPAIO (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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004480-97.2020.8.11.0041. AUTOR: JOSE DIAS SAMPAIO REU: BANCO 

BMG S.A Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade 

de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de 

probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado 

útil ao processo restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta 

do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. 

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de 

demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito 

instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. 

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da 

tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, 

denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a outros 

processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em 

vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação. Assim, cite-se para responder, 

constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006922-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDERSON ALEX MARQUES DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006922-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): LUANDERSON ALEX MARQUES 

DE ALENCAR REU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Necessário se faz fazer 

comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, 

considerando que ninguém sobrevive do nada. Para comprovar a 

miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem 

apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de 

seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se 

a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1061442-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUZION COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME (REU)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (REU)

LAERCIO CALGARO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1061442-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: FUZION COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME, VIVIANE CARINE 

REZEPOKA CALGARO, LAERCIO CALGARO Vistos, etc. A parte autora foi 

intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para 

emendar a inicial, como determinado no feito. Entretanto, deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente 

a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, 

complementando a inicial. Assim, não há como dar prosseguimento a 

demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos 

necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001026-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JAILSON BORGES JUNIOR (EMBARGANTE)

JAILSON BORGES JUNIOR 03115421150 (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT6983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001026-12.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: JAILSON BORGES 

JUNIOR 03115421150, JAILSON BORGES JUNIOR EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO Vistos, etc. A parte autora foi intimada para 

manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, 

como determinado no feito. Entretanto, deixou transcorrer o prazo 

assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, 

demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a 

inicial. Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o 

autor emende a exordial como documentos necessários para a ação. 

Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do 

artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001446-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ELIAS SCHIMITIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001446-17.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: DOUGLAS ELIAS SCHIMITIZ Vistos, etc. 

A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a 

presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, ficando a parte requerida intimada que deverá em quinze dias após 

o trânsito em julgado, proceder ao pagamento da condenação, sob pena 

de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0002465-18.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDO MOLIN (EXECUTADO)

ATACADAO DE MADEIRA BEIRA RIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0002465-18.1996.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ILDO MOLIN, ATACADAO DE MADEIRA BEIRA RIO LTDA - 

ME Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Execução no qual e pretendeu o 

recebimento do valor consignado na inicial. Entretanto, mais uma vez, 

requereu a suspensão do processo nos termos do art. 821, III do CPC, 

apesar do processo já ter permanecido em arquivo por mais de 6 anos. A 

prescrição é matéria de ordem pública como descrito no art. 337 do NCPC, 

podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador, sendo que o prazo é 

taxativo e independe da vontade das partes. Salienta-se que o exequente 

pleiteou a suspensão do feito pelo art. 791, III do CPC/73, hoje 

regulamentado pelo art. 921 do NPC/15, em 21/10/2002 (id. 23198024) no 

qual foi remetido ao arquivo de acordo com o despacho dos autos de 

março de 2004, em face da inexistência de bens penhoráveis. A 

suspensão do feito quando não localizado bens, deve ser considerado o 

prazo máximo de um ano, conforme disciplina o artigo 921 § 2º do CPC, 

onde a partir de então começa correr o prazo de prescrição intercorrente. 

O feito permaneceu arquivado e paralisado até janeiro de 2010 quando foi 

desarquivo. Entretanto, ao analisar detidamente o feito foi verificado que 

há muito já havia sido alcançado pela prescrição do contrato de abertura 

de crédito nº 353/126616-0. Transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos sem 

movimentação processual por inércia da parte exequente em adotar 

providencias necessárias para o andamento processual. Ademais, 

conforme entendimento consolidado do STF na Súmula 150 determina 

““Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” Até o 

presente momento o exequente não logrou êxito em satisfazer o seu 

crédito há mais de 24(vinte e quatro) anos. O exequente permaneceu 

inerte até a presente data, ultrapassando o prazo prescricional, impondo 

incidência do artigo 921 2º e 4º do NCPC. E agora conforme o petitório de 

id. 29317354 protocolizado em 17/02/2020, novamente o exequente 

requerer a suspensão da execução. A prescrição intercorrente resta 

configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, como 

no caso em tela, deixando ultrapassar o prazo determinado em Lei ao seu 

prosseguimento. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais: 

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA 

DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA 

DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de 

maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de 

forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento 

da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da 

ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o 

devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4. 
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Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte 

por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. 

Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem 

que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização 

de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do 

exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da 

causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. 

Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento 

em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da 

jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no 

que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários 

advocatícios.12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1522092/MS, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 06/10/2015, DJe 13/10/2015) Apesar de em regra não fluir o prazo de 

prescrição com fundamento no antigo art. 791 do CPC/73 artigo 921 do 

NCPC, decorrido o prazo de um ano, começa a decorrer o prazo 

prescricional conforme dispositivo acima ditado, COMO CONSIGNADO EM 

LEI, dispensando intimação do credor, quando já efetivado o decurso do 

prazo prescricional, cabendo de ofício ser declarada. Assim, não há que 

falar em surpresa do autor no decreto da prescrição, pois os prazos são 

previsto em Lei e são taxativos, como os casos de suspensão ou 

interrupção dos referidos – CPC. O autor tem a obrigação de dar 

continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o 

andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o 

ajuizamento da demanda, vez que já se passaram mais de 5 (cinco) anos 

desde a sua suspensão. É possível a prescrição intercorrente quando o 

exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo 

tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração 

razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com 

Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no 

que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro 

de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Condeno 

o exequente nas custas e despesas processuais, isentando nos 

honorários advocatícios por não haver complementação da relação 

processual. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050158-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))
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MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))
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BANCO PAN (REU)
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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Processo: 1050158-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LENIERSON 

HELIODORO DA SILVA REU: BANCO PAN Vistos, etc. Lenierson Heliodoro 

da Silva, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e 

Restituição e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada 

contra Banco Pan S.A. Inicialmente requereu a concessão os benefícios 

da justiça gratuita. Alegou, em síntese, que é funcionário público e adquiriu 

há cerca de 10 anos empréstimo consignado para desconto na folha de 

pagamento. Asseverou que, com o passar do tempo percebeu que os 

descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam, e que 

os valores estavam aumentando, sendo descontado diretamente da sua 

pensão sob a rubrica de “cartão de crédito”. Destacou que, entrou em 

contato com a parte requerida para saber o motivo dos descontos não 

terem cessado e a razão de estarem sendo descontados com a rubrica de 

cartão de crédito, porém, sem êxito. Elucidou sobre a delimitação das 

obrigações controvertidas. Afirmou que procedeu junto ao Procon na 

tentativa de solucionar de forma administrativa a situação, razão pela qual, 

a parte requerida, apresentou na Superintendência de Defesa do 

Consumidor (PROCON/MT), documentos informando que o requerente 

havia recebido o valor de R$ 993,18 (novecentos e noventa e três reais e 

dezoito centavos). Afirmou que nunca contratou qualquer serviço de 

cartão de crédito e que nunca solicitou cartão. No mérito, discorreu sobre 

a responsabilidade objetiva do requerido nos termos do art. 14 do Código 

de Defesa do Consumidor. Elucidou sobre o cartão de crédito e o 

empréstimo consignado. Aduziu que o crédito consignado está 

condicionado à existência de uma margem para fazer a consignação da 

parcela da remuneração do servidor, somente sendo permitido até 30% do 

salário. Elucidou sobre os precários documentos apresentados perante o 

órgão de defesa do consumidor e sobre o enriquecimento sem causa. 

Elucidou sobre o prazo da operação e dos valores já descontados. 

Afirmou que considerando o valor do empréstimo realizado pelo requerido 

no valor de R$ 993,18 (novecentos e noventa e três reais e dezoito 

centavos), em 24 parcelas, com taxa de juros de 1,99% ao mês (taxa 

média BACEN), geraria parcelas mensais de R$ 49,76 (quarenta e nove 

reais e setenta e seis centavos), totalizando um valor de R$ 1.194,22 (um 

mil e cento e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos). Pleiteou a 

reparação e restituição em dobro dos valores já descontados em seu 

salário. Ressaltou sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão do 

desconto em folha de pagamento a título de cartão de crédito consignado 

e abstenção de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Reivindicou a condenação por indenização por danos morais no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Rogou pela concessão da 

gratuidade da justiça, a concessão da antecipação da tutela, a limitação 

dos juros a taxa média do BACEN de 1,99 ao mês e a inversão do ônus da 

prova. Instruiu seu pedido com documentos de id. Núm. 25739522 - Pág. 1 

/ Núm. 25740051 - Pág. 5. A justiça gratuita foi deferida e a tutela de 

urgência indeferida conforme decisão de id. Núm. 25741386 - Pág. 1. No 

id. Núm. 27732217 - Pág. 1 o requerido pugnou pela juntada dos 

documentos e da habilitação processual. Apresentou contestação (id. 

Núm. 27769903 - Pág. 1) fazendo uma síntese da inicial. Em prejudicial de 

mérito arguiu sobre a prescrição, face a data da propositura da ação. 

Impugnou o pedido de tutela de urgência. No mérito, elucidou sobre a 

liquidação extrajudicial do banco cruzeiro do sul. Asseverou sobre a 

regular contratação do cartão de crédito consignado e não de empréstimo 

consignado. Aduziu sobre o pagamento mínimo do cartão. Afirmou sobre o 

não cabimento da devolução em dobro do valor cobrado. Questionou a 

demora no ajuizamento da ação. Sustentou a inexistência de danos 

morais. Da impossibilidade de alteração da modalidade de cartão de crédito 

para empréstimo consignado. Asseverou sobre a impossibilidade de 

apresentação do contrato firmado com o Bcsul e da inversão do ônus da 

prova. Rogou pela improcedência da ação. Juntou documentos de id. Núm. 

27769904 - Pág. 1 / Núm. 27769913 - Pág. 11. Instada a manifestar sobre 

contestação a parte autora manteve inerte, conforme certidão dos autos. 

Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais e Pedido 

de Tutela Antecipada contra Banco Banco Bmg S.A., no qual pretende a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e a tutela de urgência para 

que o requerido se abstenha de efetuar desconto em folha de pagamento 

e inserção do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito; 

inversão do ônus da prova; condenação em indenização por danos 

morais; restituição dos valores descontados do salário em dobro e 

limitação da taxa de juros para 1,99% ao mês. Por seu turno, o requerido 

em prejudicial de mérito arguiu sobre a prescrição, face da data da 

propositura da ação. Sustentou a legalidade do contrato de cartão de 

crédito e impugnou os pedidos do autor. Compulsando os autos, como as 

razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de 

produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de 

direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o 

processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo 

antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de 

Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do 

ônus da prova, por tratar de matéria de direito e documental que já estão 

nos autos, pronto o feito para julgamento. Passo a análise da prejudicial de 

mérito suscitada. Sobre a prescrição do direito de ação, é cediço que o 

contrato de cartão de crédito é obrigação de trato sucessivo, que se 

prolonga no tempo, mediante prestações periódicas ou reiteradas. Sob 
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essa ótica, o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao 

vencimento da última parcela, sujeitando-se a obrigação de trato 

sucessivo à prescrição quinquenal. Uma vez que, como afirmado pelo 

requerido que as faturas continuam a ser descontadas na folha do autor, 

não há que falar em prescrição. Rejeito. Em matéria de fundo, verifica-se 

que a parte requerente pretende a tutela de urgência para que o requerido 

se abstenha de efetuar desconto em folha de pagamento e inserção do 

nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito; inversão do ônus 

da prova; condenação em indenização por danos morais; restituição dos 

valores descontados do salário em dobro e limitação da taxa de juros para 

1,99% ao mês. A autora não reconhece o empréstimo consignado 

realizado na modalidade cartão de crédito, atribuindo responsabilidade ao 

réu por tal contratação. Defende que jamais fez contrato de cartão de 

crédito, mas sim, de empréstimo consignado, e que, nunca recebeu um 

cartão de crédito da Instituição Financeira. Analisando os autos, em que 

pese o requerido acostar faturas de cartão de crédito em nome da parte 

autora, não comprovou a contratação de cartão de crédito anuído pelo 

autor. As faturas por si só, não demonstram a avença. O Requerido não 

trouxe qualquer indício de legalidade dos descontos referente ao contrato 

de cartão de crédito, prevalecendo os fatos narrados pela parte autora. 

Não desincumbiu, novamente, o ônus da prova que é seu do art. 373, II do 

NCPC, para desconstituir o direito apontado na inicial. Para comprovar a 

avença de caryão de crédito, o requerido deveria acostar o contrato 

anuído pelo autor, comprovação de saques da conta do referido. Somente 

faturas expedidas unilateralmente, não comprova a contratação. 

Destaca-se que, o art. 6°, III, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que o consumidor tem direito à informação prestada de maneira adequada, 

clara e precisa. A mesma lei, em seu artigo 52, exige que o fornecedor 

informe o consumidor, prévia e adequadamente, sobre o valor a ser 

financiado, em moeda corrente; O montante de juros e de taxa anual 

efetiva; Os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade 

das prestações, bem assim o total a ser pago. Desta feita, extrai-se do 

feito que a requerente acreditava que estava pagando o empréstimo 

consignado, quando na verdade não era, não lhe foi fornecido cópia do 

contrato, nem mesmo, em sede judicial. Neste contexto, não resta 

alternativa a não ser acolher a pretensão da requerente pela conversão 

da contratação junto ao banco, para empréstimo consignado. Portanto, 

patente está o direito da parte autora, pois não houve demonstração da 

legalidade dos descontos em sua folha de pagamento e tão pouco, que 

foram autorizados pela parte requerente. Por outro lado, inexistindo 

comprovações das taxas de juros avençadas, não se acolhem os juros 

exorbitantes cobrados no caso que chega a taxa de 6,19% para custo 

efetivo total para financiamento e de 7,66% de custo efetivo total para 

saque, ao mês, como constantes nas faturas apresentadas nos autos. 

Assim, o débito desde a origem da liberação do crédito questionado nesta 

ação deverá incidir a taxa de juros de 1,99% ao mês, conforme postulado 

pela parte autora, pois reflete mais as operações de créditos realizadas e 

por estar na média de mercado. Desta forma, faculto a repetição de 

indébito em dobro dos valores cobrados pela parte requerida, em relação 

ao empréstimo ditado na inicial, em caso de pagamento à maior. De outra 

banda, não demonstrando a parte requerida que os empréstimos eram 

devidos, impõem-se a reparação de danos. É cabível a indenização, 

sempre que restarem patente os pressupostos legais, quais sejam o ato 

ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, 

causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano 

sofrido. (artigo 927 do Código Civil Brasileiro). Ora, pelas razões e provas 

trazidas na inicial, o requerido praticou um ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil. O Dano moral resulta da dor de uma violação de 

bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão 

sofrida pela pessoa natural, de direito em seu patrimônio ideal, em 

contraposição ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano. 

Sabemos que o princípio da reparação civil, quando há violação da honra 

e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Tal 

indenização é pacífica quando há cobrança por dívida inexistente e não 

contratada e ainda, no benefício de aposentadoria da requerente. Este 

fato, por si só, já autoriza o direito de o requerente na indenização por 

danos morais, por teve violado seu direito, com relação ao ato ilícito 

praticado pelo requerido. E, pelas razões e provas trazidas na inicial, não 

impugnadas, o requerido praticou um ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil. A fixação do valor para os danos morais serve 

apenas para desestimular a prática de atos semelhantes e equilibro entre 

a compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, razão 

pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico 

o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por 

danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco ser 

irrisória, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 

Assim, levando-se em conta as particularidades do caso, notadamente o 

valor dos descontos, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, os danos morais devem ser arbitrados em R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). É patente, que no caso, tem aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se 

o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao 

tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), 

diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta 

dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do 

STJ. Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, 

Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO o pedido 

inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código 

de Processo Civil, para acolher a pretensão da requerente devendo incidir 

a taxa de juros de 1,99% ao mês, sem capitalização, desde o início da 

contração. Faculto a restituição em dobre e atualizado, daquilo que foi 

pago à maior. Concedo a tutela antecipada para determinar o 

cancelamento dos descontos efetivados na folha de pagamento da parte 

requerente a título de cartão de crédito, proveniente da Instituição 

Financeira. Expeça-se o necessário. Da mesma forma, concedo a tutela 

de urgência para obstar ou excluir a dívida como posta no cadastro de 

proteção ao crédito. Condeno o requerido na indenização por danos 

morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados a partir da 

citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT e para proceder a 

devolução em dobro dos valores descontados ilegalmente do salário da 

requerente. Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) da 

condenação, devidamente atualizados a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, ficando o requerido intimado ao pagamento da condenação em 

quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa de dez 

por cento e expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012622-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO FACCENDA GUIMARAES SANTOS (EXECUTADO)

 

PARA A PARTE AUTORA EM CINCO DIAS PROVIDENCIAR A 

DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA OU FAZER PROVA NOS AUTOS 

DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARA ENVIO PELO 

MALOTE DIGITAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027612-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA RUBIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GRANJA DE SOUZA OAB - MT12343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE A PARTE AUTORA EM CINCO DIAS REQUERENDO O QUE DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043641-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RIBEIRO PEQUENO (INVENTARIANTE)

A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP (AUTOR(A))

AURILIO TEIXEIRA PEQUENO (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH OAB - TO5143 

(ADVOGADO(A))

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016931-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-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: 1039443-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE VIEIRA CANDIDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (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: 1024040-59.2019.8.11.0041

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:

JOANICE BOM DESPACHO OJEDA (EXECUTADO)

SINDICATOS DOS AGENTES DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA 

(EXECUTADO)

PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre a exceção de 

Pré-executividade, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013710-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE MANDACARI SILVA (EXECUTADO)

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Considerando que a comarca de Várzea Grande/MT é contígua a comarca 

de Cuiabá/MT, intimo o autor para depositar diligência do Oficial de Justiça, 

para o endereço indicado no ID. 22998137, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017286-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARATIEL PAULINO ALENCAR (EXECUTADO)

SRT REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025262-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA 

LTDA - EPP (REU)

EDUARDO STUMPP (REU)

MIRIAM BRAGA DE LIMA STUMPP (REU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004182-76.2018.8.11.0041

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:

WHALTER PINTO DA FONSECA MARQUES (REU)

G P MARQUES EIRELI - ME (REU)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019050-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE AZAMBUJA GARIGLIO PEREIRA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022647-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBER VITORINO DA SILVA (EXECUTADO)

LAIS RIBAS SILES (EXECUTADO)
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EL CONDOR INDUSTRIA E COMERCIO E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - 

ME (EXECUTADO)

MARIA CELIA RIBAS SILES (EXECUTADO)

RODRIGO RIBAS SILES (EXECUTADO)

RAMON SILES ALVARADO (EXECUTADO)

KAROLINE AUGUSTA RAMOS (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012996-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA (EXECUTADO)

J.F. PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017353-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKLYNE SILVA BARBOSA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028592-04.2018.8.11.0041

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:

CLAUDIONOR BOTELHO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042336-32.2019.8.11.0041

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:

A. ORI EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Decurso 

de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse o 

pagamento do débito e nem a oposição de embargo pelo Executado. 

Certifico, ainda, que procedo a intimação do autor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. 

SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034521-18.2018.8.11.0041

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:

VERA APARECIDA BELIZARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MARQUES LEITE OAB - MT11144-O (ADVOGADO(A))

MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO OAB - MT10523-O (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040419-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ENIR DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX EMPREENDIMENTOS S/C LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040419-12.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA ENIR DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: FENIX EMPREENDIMENTOS S/C LTDA - ME Vistos 

etc. Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, 

nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da 

parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se 

edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, 

do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos 

autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação 

(DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar 

como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do CPC. 

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006702-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI YOSEF GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

HAVA ELYSSA GOMES DE SOUZA CAMARGO OAB - 738.216.831-04 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006702-38.2020.8.11.0041. AUTOR(A): YURI YOSEF GOMES DE SOUZA 

PROCURADOR: HAVA ELYSSA GOMES DE SOUZA CAMARGO REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Analisando a petição inicial verifico que 

o cerne da lide se limita a bloqueio supostamente indevido de pensão em 

conta-corrente, que se quer liberar, e ainda pedido de condenação em 

danos morais em razão dessa suposta retenção. Eventual lide, portanto, 

deixa de ter por fundo uma discussão contratual, passando a ser 

extracontratual, não tendo natureza tipicamente bancária, como exige o 

artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, 

por se tratar ação de natureza eminentemente civil, falece esta 

especializada de competência para processar e julgar o feito. Isto posto, 

declino da minha competência para uma das varas cíveis desta Comarca. 

Encaminhe-se para o distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída 

para uma vara cível genérica com URGÊNCIA, com as baixas devidas. Int. 

Cumpra-se. (Documento datado e assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052398-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GICELMA SALES DA SILVA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

1052398-34.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE Advogados do(a) 

REQUERENTE: RAPHAEL NEVES COSTA - MT12411-O, RICARDO NEVES 

COSTA - MT12410-O, FLAVIO NEVES COSTA - MT12406-A, GIANOTTI 

AMADOR MORAES GOMES - MT18216-O REQUERIDO: GICELMA SALES 

DA SILVA REIS Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou 

pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito. Ante 

ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente conforme ID. 

26687278, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. Em 

havendo nos autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição tenha 

sido realizada pelo Juízo, desde já determino as providências necessárias 

para a sua exclusão. Certifique-se o transito em julgado oportunamente e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Publique-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040195-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

1040195-40.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ARILSON DE OLIVEIRA 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA - 

MT15768-O REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos. 

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente conforme ID 25588863, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e 

demais despesas processuais pela parte desistente. Em havendo nos 

autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição tenha sido 

realizada pelo Juízo, desde já determino as providências necessárias para 

a sua exclusão. Certifique-se o transito em julgado oportunamente e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Publique-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020. ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029692-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL STAUT ALBANEZE (DEPRECADO)

 

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: 1019254-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PET SHOP SAUDE ANIMAL EIRELI - 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: 1016434-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019354-29.2016.8.11.0041

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:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 204 de 221



JHONATHAN ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017104-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZIO GOMES DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-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: 1017104-86.2017.8.11.0041. Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006963-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

JUCIELI MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006963-37.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados 

pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para 

tanto, procedo à consulta: - Marcos Antonio dos Santos - CPF nº 

890.015.591-15. - Juciele Maria da Silva - CPF nº 023.159.131-44. Assim, 

visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1044932-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BASILISIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

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 DESPACHO 

Processo: 1044932-23.2018.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se a requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição do banco 

requerido, contida no Id 26549143. Em seguida, voltem-me os autos em 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009560-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009560-47.2017.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista a 

certidão de Id 10758438, defiro a consulta dos dados cadastrais do 

requerido pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e 

Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Rondon & Nascimento Ltda 

ME - CNPJ nº 17.074.742/0001-64. Assim, visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e 

dê andamento ao feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 14 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: 1023414-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA DO MENINO JESUS DA MATA (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: 1006990-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MT22524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CARDOSO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

CALCE E VESTE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)
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VALDOMIRO ALVES DE SOUZA (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: 1015388-87.2018.8.11.0041

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:

PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA (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: 1022174-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA LEITE CORREA (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 se 

sobre a correspondência devolvida no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006478-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001167-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA COSTA MENEZES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027303-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO AOAD GIMENEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027303-02.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – Considerando a 

petição de Id 26156708, de terceiro interessado, Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A, dando conta de que o veículo de placa 

HSY-8328, localizado junto ao sistema Renajud (Detran/MT), conforme Id 

24638097, não pertence ao executado, sendo objeto de alienação 

fiduciária, existindo gravame junto ao prontuário do veículo, determino a 

baixa da restrição realizada, junto ao sistema Renajud. E para tanto, 

procedo à baixa. II – Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena 

de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007839-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIMEIRE CARNEIRO NEVES (AUTOR(A))

GEALOEDERSON CARNEIRO NEVES (AUTOR(A))

G C NEVES & NEVES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007839-89.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para que traga aos autos, a integralidade do acordo avençado entres as 

partes, devidamente assinado, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006858-26.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO SIRINO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006858-26.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013023-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEVERINO BARBOSA (REU)

JOSEFA DAS DORES FIGUEIRA BARBOSA (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: 1036932-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA GOMES DOS SANTOS (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: 1016105-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRTU- LINE INFORMATICA LTDA - ME (REU)

ELIAMAR ABADIA ALVES DA SILVA TAVARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011966-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PANIAGO E SENA LTDA - ME (REU)

JULIANO GARCIA PANIAGO (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.

Ofício Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036553-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA BRUNO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Ofício n.º 30/2020 

Dados do processo: Processo: 1036553-30.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 133.948,12; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[Contratos Bancários]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO Parte Ré: 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO DE SOUZA BRUNO Assunto: Solicitação Faz 

Prezado(a) Senhor(a): Solicito a Vossa Senhoria que intime o Oficial de 

Justiça: JOSE WILSON GONÇALVES TAVARES a fim de devolver os 

mandados distribuído no Sistema PJE abaixo elencados: Autos 

1036553-30.2017.811.0041 distribuição em 16/09/2019 em face de estar 

há mais de 150 dias, devidamente cumprido no prazo de 05 dias, nos 

termos da CNGC, sob as penas da lei. CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2020 

Atenciosamente, RENE PEREIRA MACEDO Gestor(a) Judiciário(a) Ao (À) 

Senhor (a) Gestor (a) da Divisão da Central de Mandados do Fórum de 

Cuiabá-MT SEDE DO 4ª 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: ( )

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028125-59.2017.8.11.0041

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:

ARI DE ALMEIDA BERGER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028125-59.2017.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro o pedido do 

requerente contido na petição de Id 23040601, por não vislumbrar eficácia 

no pedido. Intime-se o requerente para promover o andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043594-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONAS BASSANEZI DUIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1043594-14.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040267-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1040267-61.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o Banco 

requerido para se manifestar quanto ao pedido da requerente de ID 

22693165, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004139-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO ZANCANARO (EXECUTADO)

CLL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

FERNANDO PACCOLA ZANCANARO (EXECUTADO)

VERA MARCIA PACCOLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004139-42.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Certifique-se o 

trânsito em julgado da Sentença de ID 23455112. Em seguida, proceda-se 

à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, fazendo 

constar como Ação em fase de Cumprimento de Sentença. II – Após, 

retornem os autos conclusos para análise do pleito de ID’s 26233390 a 

26233943, posto que o Código prevê que, sendo possível a liquidação da 

sentença por cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da 

sentença, na forma do artigo 524, instruindo o pedido com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento da demanda. Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011204-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR RODOLFO DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011204-88.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido do 

exequente, constante da petição de Id 22933909, de consulta do endereço 

do executado junto ao sistema Infojud (Receita Federal). E para tanto, 

procedo à consulta: - Valdecir Rodolfo da Luz– CPF nº 368.201.721-68; 

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar, procedendo ao regular andamento do feito, 

no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Em 

seguida, voltem-me os autos em conclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 17 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023638-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A MARTINS - ME (EXECUTADO)

LUCIANE MARTINS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023638-80.2016.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais dos executados pelo Sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta: - M A Martins - ME - 

CNPJ nº 24.761.728/0001-02. - Luciane Martins Lima - CPF nº 

620.913.441-68. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037095-48.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MACHADO GUIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA OAB - MT23931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (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. 

1037095-48.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Chamo o feito à ordem. 

Tenho que a relação jurídica é uma, é possível discutir na mesma lide a 

readequação dos contratos, no entanto, não é o que ocorre nos 

presentes autos, por se tratar de relações jurídicas distintas, cada qual 

com suas cláusulas e causa de pedir, de modo que a reunião em um 

processo de inúmeras revisionais em desfavor de vários réus fere o 

ordenamento jurídico e causa tumulto no processo, podendo ainda, 

embaraçar a defesa da parte autora, com fulcro no artigo 113 do CPC. 

Junto ao item VI de seus pedidos de ID 11059741 – Pág. 39, a requerente 

pleiteia ainda, além da limitação dos descontos em sua folha de 

pagamento, a conversão da modalidade contratada de cartão de crédito 

em empréstimo consignado e declarar o mesmo nulo. Como exemplo do 

que foi dito, destaco a lição do emérito processualista Humberto Theodoro 

Junior em sua obra Curso de Direito Processual Civil, in verbis: "O réu terá 

de ser único quando entre os pedidos cumulados houver apenas 

compatibilidade, mas não conexidade, como, por exemplo se dá com a 

cobrança numa só causa de diversas faturas oriunda de diferentes 

vendas mercantis. Nesse caso só se há de se pensar na cumulação 

porque os diferentes negócios, embora distintos, são todos de 

responsabilidade do mesmo comprador. Seria inimaginável, contudo, a 

reunião, numa só ação, de múltiplas faturas sacadas contra diferentes 

compradores apenas por se encontrar o mesmo credor na posição de 

autor.” (2006, p. 399) (Grifo nosso) Nesse sentido, importante registrar 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E 

ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS C/C SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM 

FOLHA DE PAGAMENTO QUE SUPEREM O LIMITE LEGAL DE 30% DOS 

VENCIMENTOS LÍQUIDOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - 

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS CONTRA DIVERSOS RÉUS - IMPOSSIBILIDADE - 

ART. 292 DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - 

MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO - 

APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.267, IV, DO CPC – RECURSO 

PREJUDICADO.”.(Agravo de Instrumento n. 115489/20013, Relator 

Desembargador Rubens de Oliveira Santos, Sexta Câmara Cível, TJMT, 

julgado em 11/12/2013.) E ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO 

CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. FUNDAMENTOS 

FÁTICO-JURÍDICOS DISTINTOS. DIVERSIDADE DE RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. 

ARTS. 46 E 292 DO CPC. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No 

âmbito da autorização processual, contida no art. 292 do CPC combinada 

com a regra contida no art. 46 do mesmo diploma legal – consectárias do 

princípio da efetividade e economia processuais -, não se encontra a 

possibilidade de cumulação de pedidos diversos, sob fundamentos 

fático-jurídicos distintos e não relacionados entre si, contra réus diversos. 

3. Recurso especial não provido. (REsp 1202556/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 02/02/2011). 

Pelo exposto, determino ao requerente que indique quanto à qual requerido 

irá prosseguir a demanda, pois improcede seguir contra todos os 

requeridos indicados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038825-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. BOSS MATTOZO - ME (EXECUTADO)

SIRLENE BOSS MATTOZO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038825-26.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Dou por 

citada a executada Sirlene Boss Mattozo, pois esta outorgou Procuração à 

empresa executada, junto ao ID 24990105. II – Intime-se a parte exequente 

para que se manifeste acerca da petição e documentos de ID’s 24990102 

a 24990107, no prazo de 15 (quinze) dias. III – Intimem-se as partes para 

que informem, em 15 (quinze) dias, o andamento da Ação de Recuperação 

Judicial de n. 1037256-58.2017.8.11.0041, bem como se está incluso na 

mesma o crédito aqui discutido e cobrado, pois não ficou comprovado com 

a documentação trazida pelo executado. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 28 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042138-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DOURADO (REU)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO de id.29365440 devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010533-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO AMARAL FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO de id.29365393 devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032095-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032095-67.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CARLOS AUGUSTO DE 

ARRUDA GOMES EXECUTADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

processo sentenciado com trânsito em julgado, ID 25620759. Pleiteou o 

exequente o cumprimento de sentença nos termos do art. 523 do Código 

de Processo Civil, ID 25728677. Devidamente intimado para cumprimento 

de sentença, nos termos da decisão de ID 26363750, decorreu o prazo 

para pagamento voluntário, certidão de ID 27819390. O executado 

compareceu efetuando o pagamento na quantia de R$ 53.313,71, ID 

27877649. O exequente pleiteou junto ao ID 28006267, a complementação 

do pagamento do débito pelo executado. Em decisão proferida no ID 

28504856, o executado foi devidamente intimado para efetuar o 

pagamento da complementação do débito, ID 28504856. Alvará judicial 

expedido em favor da parte autora, ID 28509722. Certidão de decurso de 

prazo para pagamento do remanescente do débito junto ao ID 29142145. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para 

garantir a execução. Assim, defiro o pedido de penhora on-line constante 

de ID 29053815, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do 

Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito remanescente atualizado em janeiro/2020 no valor de 

R$ 11.559,11 (onze mil quinhentos e cinquenta e nove reais e onze 

centavos), pelo não pagamento voluntário, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda, CNPJ nº 52.568.821/0001-22, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão. Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do CPC. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005161-67.2020.8.11.0041

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:

NADIR AFONSO VIANA (EXECUTADO)

N.A. VIANA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1005161-67.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 29112863. 2. Citem-se os executados 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. 3. 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. 4. 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. 5. 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. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 29112862 - pág. 1, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 

17 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016792-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BATHER ARAUJO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

GLORIA ARAUJO DA SILVA OAB - 062.174.601-06 (PROCURADOR)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-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: 

1016792-47.2016.8.11.0041. AUTOR(A): JEFFERSON BATHER ARAUJO 

MORAES PROCURADOR: GLORIA ARAUJO DA SILVA REU: CAIXA 

CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Decisão 

Interlocutória Vistos etc. Tendo em vista a sentença homologatória do 

acordo celebrado entre as partes junto ao ID 26603657, defiro o pedido 

constante de ID 27113145, expeça-se alvará judicial para levantamento da 

quantia depositada nestes autos em favor do exequente, com suas 

devidas correções, devendo ser transferido na conta e agência indicada 

junto ao ID 27113147 – pág. 01. Diante da certidão de trânsito em julgado 

contida no ID 28638928, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

presentes autos, com as cautelas de estilo. Cumpra-se. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001753-68.2020.8.11.0041

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:

HELIO SILVA PARENTE (REU)

MARIA DE FATIMA LIMA PARENTE (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: 1001753-68.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Citem-se os devedores para pagamento do débito, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 3. 

Intime-se o requerente para que efetue o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

para cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011982-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1011982-92.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de Id 24210874, defiro o pedido de Id 24383920. 

Cite-se o executado por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista que no 

momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do 

CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 

circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

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: 1004364-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (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: 1004364-28.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Diante da manifestação junto ao ID 29102710, informando que não houve o 

cumprimento integral do acordo pelo requerido, intime-se o requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o item III da decisão 

constante de ID 18412894, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006884-24.2020.8.11.0041

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:

NIVALDO SPINELLI SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1006884-24.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que a notificação de Id 29351376, não 

indica quais parcelas estavam vencidas quando da efetivação da mesma. 

Assim, não é válida a referida notificação, não restando comprovada a 

mora do requerido. A notificação (via postal, com aviso de recebimento) é 

requisito indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para trazer aos autos a 

competente notificação extrajudicial do requerido ou instrumento de 

protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. II - Por 

conseguinte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 18 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: 1043650-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO L. PEREIRA BISNETO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1043650-47.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão movida por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA do bem descrito na inicial. Apesar de deferida a 

liminar de busca e apreensão o bem não foi localizado. Por conseguinte, o 

banco autor requereu a execução do Contrato de Alienação Fiduciária em 

Garantia de Bens Móveis de grupo 8097 e cota 140, com fundamento nos 

artigos 778 e 784, inc. III, do CPC (ID 17060556), utilizando-se da planilha 

acostada junto ao ID 22966897 com os valores das prestações 

inadimplidas pelo devedor. É o relatório. Fundamento e Decido. 1. O 

Decreto-lei 911/69, que estabelece normas de processo sobre a alienação 

fiduciária, autoriza textualmente, no caso do bem alienado fiduciariamente 

não for encontrado, a escolha do credor fiduciário entre a conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação de depósito (art. 4º) ou a opção 

pelo manejo da ação executiva (art. 5º). A propósito, confira-se: “Art. 4º. 

Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de 

busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de depósito, na forma 

prevista no Capítulo II, do Título I, do Livro IV, do Código de Processo Civil. 

Art. 5º. Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, 

ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens 

do devedor quantos bastem para assegurar a execução.” Desse modo, 

uma vez que há previsão legal para a conversão e prosseguimento do 

feito em ação executiva, e observando os princípios da economia e 

celeridade processual, é dispensável a prévia conversão em ação de 

depósito. Nesse sentido, transcrevo ementas dos seguintes julgados, in 

verbis: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. 

EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. 

POSSIBILIDADE. 1. O Decreto-lei nº 911/69 confere ao credor, diante da 

não localização do bem alienado, a possibilidade de requerer a conversão 

da busca e apreensão em ação de execução. 2. Não localizado o bem e 

presente nos autos o instrumento contratual assinado pelo devedor e por 

duas testemunhas, mostra-se viável a conversão em ação executiva, meio 

através do qual haveria a satisfação do crédito. 3. Recurso provido. 

(TJDFT - Acórdão n. 567327, 20100110046642APC, Relator MARIO-ZAM 

BELMIRO, 3ª Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 07/03/2012 p. 86)” 

“PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. 

BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO 

DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. A 

conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa 

privilegia os princípios da celeridade e da economia processual. (TJDFT - 

Acórdão n. 502178, 20060710166069APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2ª 

Turma Cível, julgado em 04/05/2011, DJ 09/05/2011 p. 112)” A conversão 

da presente busca e apreensão em ação de execução baseia-se nos 

requisitos do art. 784, inciso III, do CPC. Assim, defiro a conversão em 

ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. Retifique-se a 

autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição. 2. Cite-se o 

executado para pagar a dívida de R$ 34.106,95 (trinta e quatro mil, cento e 

seis reais e noventa e cinco centavos) em 03 (três) dias, consoante se 

depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo 
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constar no mandado o disposto no art. 916 do CPC. 3. 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. 4. 

Fixo desde já honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida (item 

02), e que se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

§1º do artigo 827 do Código de Processo Civil. 5. 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. 6. 

Proceda-se à alteração do valor dado à causa no sistema Apolo, bem 

como na capa dos autos, para constar o valor de R$ 34.106,95, e 

intime-se o exequente comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. 7. Intime-se também o 

exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 18 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: 1006308-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN REJANE SIMOES DE MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

LOCALIZA RENT A CAR SA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006308-31.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de rescisão contratual por vício oculto c/c pedido de 

reparação por danos materiais e morais com fulcro na lei 8.078/90 

proposta por Hellen Rejane Simões de Medeiros em face de Localiza Rent 

a Car S/A e BV Financeira S/A Crédito e Financiamento, APENAS de 

responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às especificações da 

competência desta vara, a declaração de incompetência e a determinação 

de redistribuição é medida que se impõe. Não há qualquer menção na 

presente ação acerca de revisão contratual, pretendendo a requerente a 

rescisão contratual, indenização por danos morais e materiais, não 

havendo quaisquer discussões acerca do contrato firmado, de natureza 

bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados de conflitos 

negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 
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TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 18 

de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006561-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERMINA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006561-19.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação declaratória de inexistência de relação jurídica com 

pedido de tutela de urgência c/c pedido de indenização por danos morais 

proposta por Maria Fermina Gonçalves em face de Banco Pan S/A, 

APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às 

especificações da competência desta vara, a declaração de 

incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se impõe. 

Não há qualquer menção na presente ação acerca de revisão contratual, 

pretendendo a requerente tão somente a declaração de inexistência de 

relação jurídica, repetição do indébito na forma dobrada e indenização por 

danos morais, não havendo quaisquer discussões acerca do contrato 

firmado, de natureza bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados 

de conflitos negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 18 

de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006508-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANNETE BATISTA DA COSTA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006508-38.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Jannete 

Batista da Costa ingressou com Ação Revisional c/c Repetição de Indébito 

e Indenização por Dano Moral e Material em face de Banco BMG S/A. 

Afirma a requerente que é servidora inativa do Estado de Mato Grosso e 

em 2009 realizou um empréstimo para descontos em sua folha de 

pagamento de parcelas de 10% de seus vencimentos. Entretanto, o 

requerido lança apenas 5% de sua folha, já pagou aproximadamente R$ 

16.555,57, e ainda deve a quantia de R$ 1.878,27. Aduz que não 

contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de 

pagamento. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu 

nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006596-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA CAVALCANTE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006596-76.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Carla 

Patricia Cavalcante Silva ingressou com Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A. Afirma a requerente que é servidora 

pública, em 2010 realizou junto ao requerido empréstimo consignado, 

entretanto, percebeu que os descontos não encerravam nunca, que os 

valores estavam aumentando e sendo descontado de seu holerite com a 

denominação cartão de crédito. Que entrou em contato com o requerido 

para saber se não havia encerrado o contrato e o motivo de ser 

denominado cartão de crédito, porém, não prestou qualquer informação à 

requerente. Que abriu uma reclamação junto ao Procon/MT em 03/10/2019 

na tentativa de solucionar a questão amigavelmente, quando teve 

conhecimento de que se tratava de um contrato de cartão de crédito, lhe 

sendo disponibilizadas as quantias via saques/TED em sua conta corrente, 

e que a requerente havia realizado saques de 2010 a 2019, constando 

ainda débito em aberto. Aduz que não contratou cartão de crédito e sim 

empréstimo consignado em folha de pagamento. Assim, requer a 

concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos 

descontos na folha de pagamento da requerente, no tocante ao cartão de 

crédito, que não seja negativado seu nome, a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 
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não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018698-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018698-38.2017.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de ação 

cautelar de exibição de documentos devidamente sentenciada, com 

trânsito em julgado, em fase de cumprimento de sentença. Tendo o banco 

efetuado pagamento do débito, consoante comprovante de depósito 

acostado, Id 26077432. Diante da concordância do exequente com o 

pagamento efetuado, petição de Id 26366167, tenho que este cumpriu sua 

obrigação. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes por conta do banco executado. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se. Oficie-se à Conta Única, determinando a 

localização e vinculação a estes autos do montante pago pelo banco, 

encaminhando-se cópia do documento de Id 26366167. Após, expeça-se 

alvará do montante depositado junto à Conta Única em favor do 

exequente, na forma indicada na petição de Id 26366167, com os 

rendimentos creditados no período. Em seguida, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018698-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018698-38.2017.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de ação 

cautelar de exibição de documentos devidamente sentenciada, com 

trânsito em julgado, em fase de cumprimento de sentença. Tendo o banco 

efetuado pagamento do débito, consoante comprovante de depósito 

acostado, Id 26077432. Diante da concordância do exequente com o 

pagamento efetuado, petição de Id 26366167, tenho que este cumpriu sua 

obrigação. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes por conta do banco executado. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se. Oficie-se à Conta Única, determinando a 

localização e vinculação a estes autos do montante pago pelo banco, 

encaminhando-se cópia do documento de Id 26366167. Após, expeça-se 

alvará do montante depositado junto à Conta Única em favor do 

exequente, na forma indicada na petição de Id 26366167, com os 

rendimentos creditados no período. Em seguida, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018698-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018698-38.2017.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de ação 

cautelar de exibição de documentos devidamente sentenciada, com 

trânsito em julgado, em fase de cumprimento de sentença. Tendo o banco 

efetuado pagamento do débito, consoante comprovante de depósito 

acostado, Id 26077432. Diante da concordância do exequente com o 

pagamento efetuado, petição de Id 26366167, tenho que este cumpriu sua 

obrigação. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes por conta do banco executado. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se. Oficie-se à Conta Única, determinando a 

localização e vinculação a estes autos do montante pago pelo banco, 

encaminhando-se cópia do documento de Id 26366167. Após, expeça-se 
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alvará do montante depositado junto à Conta Única em favor do 

exequente, na forma indicada na petição de Id 26366167, com os 

rendimentos creditados no período. Em seguida, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018698-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018698-38.2017.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de ação 

cautelar de exibição de documentos devidamente sentenciada, com 

trânsito em julgado, em fase de cumprimento de sentença. Tendo o banco 

efetuado pagamento do débito, consoante comprovante de depósito 

acostado, Id 26077432. Diante da concordância do exequente com o 

pagamento efetuado, petição de Id 26366167, tenho que este cumpriu sua 

obrigação. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes por conta do banco executado. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se. Oficie-se à Conta Única, determinando a 

localização e vinculação a estes autos do montante pago pelo banco, 

encaminhando-se cópia do documento de Id 26366167. Após, expeça-se 

alvará do montante depositado junto à Conta Única em favor do 

exequente, na forma indicada na petição de Id 26366167, com os 

rendimentos creditados no período. Em seguida, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018698-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018698-38.2017.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de ação 

cautelar de exibição de documentos devidamente sentenciada, com 

trânsito em julgado, em fase de cumprimento de sentença. Tendo o banco 

efetuado pagamento do débito, consoante comprovante de depósito 

acostado, Id 26077432. Diante da concordância do exequente com o 

pagamento efetuado, petição de Id 26366167, tenho que este cumpriu sua 

obrigação. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes por conta do banco executado. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se. Oficie-se à Conta Única, determinando a 

localização e vinculação a estes autos do montante pago pelo banco, 

encaminhando-se cópia do documento de Id 26366167. Após, expeça-se 

alvará do montante depositado junto à Conta Única em favor do 

exequente, na forma indicada na petição de Id 26366167, com os 

rendimentos creditados no período. Em seguida, 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: 1044821-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MALTAURO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA OAB - MT19717-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1044821-39.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Andreia Maltauro, pleiteando a busca e apreensão do bem, 

objeto do contrato, dando à causa o valor de R$ 5.933,19 pelo débito da 

requerida a partir da parcela vencida em 10/10/2018. Em decisão de ID 

17272315 foi proferida a decisão inicial, concedendo a medida liminar de 

busca e apreensão do bem e citação da requerida, condicionado à 

apresentação da planilha de débito. O que o fez posteriormente o 

requerente. Assim, documentos de ID’s 17551852 a 17551856, atestaram 

o cumprimento da medida liminar com a apreensão do bem e citação da 

requerida. A requerida veio aos autos junto aos ID’s 17550424 a 17550429 

afirmando ter purgado a mora, a litispendência de ação, pleiteando a 

devolução dos valores depositados à título de complementação, o 

adimplemento substancial do contrato, declarada a quitação do contrato, a 

retirada do gravame do bem, restituição do indébito, indenização por 

danos morais, litigância de má fé. Ainda, junto aos ID’s 17567543 e 

17567546 apresentou aditamento à contestação, pleiteando a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Assim, em decisão de ID 17569699 

foram concedidos à requerida os benefícios da justiça gratuita, não 

acolhida a alegada litispendência, considerando o adimplemento 

substancial do contrato, determinando a restituição do bem imediatamente 

à requerida, e ao requerente se manifestar quanto à contestação. 

Restituído o bem à requerida, ID’s 17652348 a 17652351. O requerente se 

manifestou junto ao ID 18111978, contrapondo aos argumentos da 

requerida e ratificando seus pedidos iniciais. Acórdão de Agravo de 

Instrumento de ID 27206193, afastou a teoria de adimplemento substancial. 

Ofício contido junto ao ID 27448894, informa que junto à Ação de n. 

1011683-81.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada 

de Direito Bancário desta Capital, o aqui requerente não procedeu ao 

levantamento de valor ali depositado. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Junto ao ID 17198906 – Pág. 1 a 3, 

constato que não foi comprovada a mora da requerida na presente ação, 

posto que o endereço constante da notificação de ID 17198906 é diverso 

do constante no contrato de ID 17198906 – Pág. 9 a 13, o que viola o 

entendimento esposado no Recurso Repetitivo REsp n. 1.398.356-MG e na 

súmula 72 do STJ. Ainda, nesse sentido o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO 

NO CONTRATO – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a comprovação da mora nos 

contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial, 

por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do 

devedor, dispensada a not i f icação pessoal” .  (RAC nº 

0010240-06.2016.8.11.0002, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 24/11/2017) “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - MORA NÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 216 de 221



COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA A ENDEREÇO DIVERSO 

DO CONTRATO - PROTESTO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS 

PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL - PRECEDENTES DO STJ- RECURSO NÃO 

PROVIDO. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). O envio de 

notificação a endereço diverso do contrato não comprova que o devedor 

esteja em local incerto e não sabido. O protesto do título por edital só é 

válido quando demonstrado que foram esgotados os meios cabíveis para 

a localização do devedor.” (RAC nº 0011918-73.2015.8.11.0040, Rel. Des. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 26/09/2016) (g.n) 

Portanto, considero que a comprovação da constituição da mora, exigida 

pelo Decreto-Lei n. 911/69, não está demonstrada, impõe-se assim o 

reconhecimento da ausência de pressuposto processual da Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução 

de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso 

IV, ambos do Código de Processo Civil. Revogo a liminar concedida em ID 

17272315. Deve o aqui requerente proceder ao regular levantamento dos 

valores que lhe foram depositados nos próprios autos da Ação que tramita 

perante à 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de n. 

1011683-81.2018.8.11.0041. Em decisão de ID 23853324 foram 

concedidos os benefícios da justiça gratuita à requerida. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo Banco requerente. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, 

§ 2º, do CPC. Traga ainda o Banco requerente, em 05 (cinco) dias, os 

dados corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, 

banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da 

Resolução n. 15/2012/TP. Após, expeça-se o competente alvará para 

levantamento da quantia depositada nestes autos em favor do Banco 

requerente, para abatimento do débito da requerida. Decorrido o prazo 

recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, 

imediatamente, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 18 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028664-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DIONIZIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (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: 1028664-88.2018.8.11.0041. Vistos etc. Odenil Dionizio de 

Arruda ingressou com Ação Revisional de Contrato c/c Tutela Provisória 

de Urgência em face de BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento. Afirmou o requerente que firmou com o requerido uma 

cédula de crédito bancário n. 391141611, em 02/01/2018, no valor de R$ 

6.000,00, a ser pago em 24 parcelas mensais de R$ 480,00, para 

aquisição do bem marca VOLKSWAGEN, modelo GOL 1.0 8V FLEX 4P 

COMPLETO, ano de fabricação/modelo 2010/2011, cor PRATA, chassi 

9BWAA05W3BP030897, placa NUG 5928. Asseverou que há incidência 

de capitalização de juros e tarifas administrativas não contratadas. Assim, 

em sede de tutela antecipada, requer que o requerido excluísse e 

abstivesse de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ou 

protesto de títulos, a sua manutenção na posse do bem, a inversão do 

ônus da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. No mérito 

pleiteou a procedência da ação, com a revisão do contrato e restituição do 

valor pago indevidamente em dobro, bem como a condenação do 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Protestando pelos meios de prova admitidos, deu à causa o 

valor de R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais). Com a inicial, 

acostou documentos, dentre eles o contrato que pretende a revisão. Em 

decisão interlocutória proferida no Id 17325096 foi concedido ao 

requerente os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, 

indeferido o pedido de tutela antecipada e determinada a citação do 

requerido. Regularmente citado, o requerido compareceu na petição de Id 

17802970 apresentando contestação. Em sua defesa, alegou a 

impugnação ao valor da causa, bem como, impugnação à gratuidade da 

justiça concedida. Adentrando ao mérito refutou os argumentos do autor, 

aduzindo a legalidade das cláusulas do contrato, pedindo ao final pela 

improcedência da ação. Devidamente intimado o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, manifestou-se na petição de Id 

18112921. Pela decisão de Id 22649699 foram as partes devidamente 

intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, tendo 

ambos manifestado pelo julgamento da lide. Vieram os autos conclusos 

para julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação 

revisão contratual promovida por Odenil Dionizio de Arruda em face de BV 

Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento na qual o requerente 

pleiteia a revisão de contrato firmado entre as partes. Afirmou o 

requerente que firmou com o requerido uma cédula de crédito bancário n. 

391141611, em 02/01/2018, no valor de R$ 6.000,00, a ser pago em 24 

parcelas mensais de R$ 480,00, para aquisição do bem marca 

VOLKSWAGEN, modelo GOL 1.0 8V FLEX 4P COMPLETO, ano de 

f a b r i c a ç ã o / m o d e l o  2 0 1 0 / 2 0 1 1 ,  c o r  P R A T A ,  c h a s s i 

9BWAA05W3BP030897, placa NUG 5928. Asseverou que há incidência 

de capitalização de juros e tarifas administrativas não contratadas. Em 

decisão interlocutória proferida no Id 17325096 foi concedido ao 

requerente os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, 

indeferido o pedido de tutela antecipada e determinada a citação do 

requerido. Regularmente citado, o requerido compareceu na petição de Id 

17802970 apresentando contestação. Em sua defesa, alegou a 

impugnação ao valor da causa, bem como, impugnação à gratuidade da 

justiça concedida. - Da impugnação ao valor dado à causa O requerido 

impugnou o valor atribuído à causa, argumentando valor elevado, 

considerando o montante de descontos em litígio. Não merece acolhimento 

a irresignação, pois não se trata de ação de cobrança de valores 

inadimplidos, mas de ação que objetiva a revisão das cláusulas do 

contrato e ressarcimento de eventual pagamento indevido. Assim, o valor 

apontado na exordial expressa o conteúdo econômico que entende a 

parte autora justo para a lide, consubstanciado pela quantia pleiteada pelo 

demandante. Ademais, entendo que deveria o banco apresentar sua 

irresignação via incidente. Assim, rejeito a impugnação ao valor da causa 

apresentada pelo banco em sua defesa. - Da impugnação ao deferimento 

da gratuidade ao autor Em sua defesa, impugnou o banco requerido o 

deferimento da gratuidade ao autor, aduzindo que o mesmo não 

comprovou seu estado de necessidade. Tenho que seu argumento não 

merece guarida. Inicialmente, verifico dentre os documentos acostados 

pelo requerente, especificamente o de Id 15072242, qual seja, a 

Declaração de Pobreza, entendo que goza a declaração de miserabilidade 

acostada de presunção relativa de veracidade que deve ser 

desconstituída por prova robusta e cabal. Com efeito, em relação ao 

pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do 

Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Ademais, observo que quando da análise dos 

argumentos do autor na exordial entendeu o Juízo ser o mesmo 

beneficiário da gratuidade da justiça, deferindo-lhe o pedido na decisão de 

Id 17325096, passando a decisão irrecorrida. Além disso, a matéria 

deveria ser alegada em incidente processual, em peça específica para 

esse questionamento, que seria autuado em apartado. Logo, o pedido do 

requerido não merece prosperar. Assim, rejeito a impugnação à justiça 

gratuita deferida ao autor, apresentada pelo banco em sua defesa. Passo 

à análise do mérito da presente ação. MÉRITO As questões aqui em 

discussão não estão a exigir dilação probatória por envolverem matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando assim o julgamento do processo 

no estado em que se encontra, de conformidade com a previsão contida 

no artigo 355, inciso I do CPC. DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS 

PARTES O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do 

direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do 

julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe 

de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 
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Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um 

direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão de rever as 

cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão 

a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - Da capitalização dos 

juros In casu, fica claro a incidência da prática de anatocismo, isto em 

decorrência da diferença operada dos juros mensalmente contratados e 

os anuais na taxa nominal, sendo aqueles de 2,18% e estes de 29,60%, 

conforme se verifica do contrato firmado entre as partes, acostado à 

exordial. Em relação à capitalização dos juros, constata-se conforme o 

disposto na Medida Provisória nº 1.963-17, revigorada pela MP nº 

2.170-36 e ainda vigente por força do artigo 2º da EC nº 32/2001, a 

capitalização com periodicidade inferior a uma ano é plenamente permitida 

desde que expressamente pactuada. Desta forma, quando o contrato for 

posterior à 31/03/2000 e houver expressamente pactuado acerca da 

periodicidade da capitalização dos juros, é possível a sua cobrança em 

período inferior ao anual. Quanto à verificação da contratação da 

capitalização o STJ já consolidou em julgamento de Recurso Especial 

Repetitivo (973.827), que qualquer dos termos utilizados para referenciar 

a capitalização é capaz de expressar a sua contratação, inclusive o 

simples cálculo aritmético que constate que a taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é o suficiente para permitir a sua cobrança. 

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES 

REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 

22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros 

vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um 

ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa 

de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir 

a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.(...) 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, 

Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/06/2012) - grifei No caso, 

portanto, a capitalização de juros pode incidir na forma mensal, porque a 

taxa anual do contrato, 29,60% (Id 15072272) é maior que doze vezes a 

taxa mensal pactuada, 2,18%. Assim, mantenho a capitalização na forma 

contratada. DISPOSITIVO Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de 

consequência, no tocante ao pedido de revisão da Cédula de Crédito 

Bancário CP/CDC de n. 391141611, determino que: mantenho a 

capitalização na forma contratada. Bem como, mantenho as demais 

cláusulas do contrato. Condeno o requerente ao pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 

20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a 

regra traçada no §2º do art. 85, do Código de Processo Civil, que ficará 

suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 

da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057027-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES HABILIT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1057027-51.2019.8.11.0041. Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, 

em face de Centro de Formação de Condutores Habilit, no entanto, 

requereu ao Id 28104810, desistência do feito. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo 

em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando a 

inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). No tocante ao 

pedido de baixa do gravame do veículo de Id 28104810, por se tratar de 

averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da própria 

alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa. Deixo de oficiar à Central de Mandados para devolução de 

mandado, uma vez que não houve expedição de mandado de busca, 

apreensão e citação nestes autos. Custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pela parte autora. Ante a renúncia ao prazo 

recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 18 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: 1002211-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CATARINA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002211-85.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - Banco J. Safra S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Ana Catarina de Souza 

Silva, no entanto, requereu ao Id 28767568, desistência do feito. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de 

oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo determinando a inclusão de restrição judicial àqueles órgãos 

(DETRAN). No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo junto ao 

Id 28767568, 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. II - Defiro o pedido de Id 28767568, 

remetam-se os autos ao Funajuris, para verificação da existência de 

custas remanescentes de recolhimento pela parte autora. Após, intime-se 

a parte autora para promover o devido recolhimento, no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo recursal e promovido o recolhimento, 

proceda-se a baixa na distribuição e arquivamento dos autos, com as 

cautelas de estilo. Caso não promova a parte autora o recolhimento 

devido, anote-se o débito no distribuidor e proceda-se ao arquivamento 

dos autos. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 18 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: 1003296-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003296-09.2020.8.11.0041. Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, 
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em face de Carlos Alberto Dutra, no entanto, requereu ao Id 29291911, 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àquele órgão (DETRAN). No tocante ao pedido de baixa 

do gravame do veículo de Id 29291911, por se tratar de averbação não 

determinada por este juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, 

cabe ao banco liberar o veículo da restrição administrativa. Deixo de 

oficiar à Central de Mandados para devolução de mandado, uma vez que 

não houve expedição de mandado de busca, apreensão e citação nestes 

autos. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 18 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: 1003273-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003273-63.2020.8.11.0041. Vistos etc. Banco Safra S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Ricardo Murilo de Arruda 

Alves Eireli, no entanto, requereu ao Id 29099844, desistência do feito. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de 

oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de Id 

29099844, por se tratar de averbação não determinada por este juízo, mas 

decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo 

da restrição administrativa. Deixo de oficiar à Central de Mandados para 

devolução de mandado, uma vez que não houve expedição de mandado 

de busca, apreensão e citação nestes autos. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Decorrido o prazo 

recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1048289-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. (REU)

J. G. R. (REU)

J. E. B. (REU)

J. A. G. V. (REU)

G. L. (REU)

V. P. S. (REU)

T. F. T. (REU)

H. C. D. C. C. (REU)

R. D. C. V. M. (REU)

W. C. R. D. C. (REU)

I. D. S. (REU)

N. N. B. G. (REU)

W. M. R. J. (REU)

E. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO(A))

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PULINO VARGAS OAB - MT26608/O-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O 

(ADVOGADO(A))

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300-O (ADVOGADO(A))

ULLI BAPTISTELLA BARBIERI OAB - MT19885/O (ADVOGADO(A))

ZAID ARBID OAB - MT1822-O (ADVOGADO(A))

JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA OAB - MT18636/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - DF22648 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT13216-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA BRANDAO CANCADO OAB - MT14488-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

L. F. T. D. A. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

N. A. M. N. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1048289-74.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: EMANUEL PINHEIRO, WALTER 

MACHADO RABELLO JUNIOR, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, JOSE 

EDUARDO BOTELHO, JOSE GERALDO RIVA, ONDANIR BORTOLINI, 

WANCLEY CHARLES RODRIGUES DE CARVALHO, HILTON CARLOS DA 

COSTA CAMPOS, VINICIUS PRADO SILVEIRA, GERALDO LAURO, IVONE 

DE SOUZA, RENATA DO CARMO VIANA MALACRIDA, TSCHALES 

FRANCIEL TSCHA, NERBIA NAYLA BATISTA GOMES AT Vistos. Cuida-se 

de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Adminsitrativa ajuizada pelo 

Ministério Púbico de Mato Grosso em face de Espólio de Walter Rabello 

Junior e Outros. Conforme decisum constante no Id n.º 26349097 foi 

deferida medida liminar decretando a indisponibilidade dos bens dos 

requeridos. Nelson Alexandre Moreira Nunes e Lucas Felipe Taques de 

Almeida Barros, na qualidade de terceiros interessados, pugnaram pela 

habilitação nos autos, bem como pelo levantamento da indisponibilidades 

recaídas sobre os veículos Honda Civic Exr, ano 2014, modelo 2014, cor 

preta, placa NPD-5794, Renavam n.º 01001987370 e Volkswagem Amarok 

CD 4x4 High, ano 2014, modelo 2014,cor preta, placa QBR-5500, Renavan 

n.º 01029495782 (Id n.º 28038729). Diante do pedido, a parte autora foi 

instada a manifestar, contudo permaneceu inerte conforme certidão 

constante no Id n.º 28886729. Em síntese, é o relatório. DECIDO. 

Analisando os autos verifico que o pedido de levantamento de 

indisponibilidade formulado pelos Terceiros Interessados não comporta 

acolhimento. Isso porque, os veículos mencionados não foram 

indisponibilizados, uma vez que possuíam restrição de alienação fiduciária 

(Id n.º 26552130). Assim, não há que se falar em levantamento, uma vez 

que não foi inserida por este Juízo qualquer restrição, conforme extrato do 

sistema Renajud obtido nesta data. Por fim, registro que não cabe a este 

Juízo autorizar a transferência dos veículos, devendo os causídicos 

adotarem as medidas pertinentes para tal desiderato. Deste modo, 

INDEFIRO o pedido constante no Id n.º 28038729. Cumpra-se. Cuiabá, 11 

de Fevereiro de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006482-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVAN DE FREITAS FERREIRA OAB - MT18556-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1006482-40.2020.8.11.0041 TESTEMUNHA: JEFERSON SILVA 
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CORREA TESTEMUNHA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ W Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c 

Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Jeferson Silva Correa em 

face do Prefeitura Municipal de Cuiabá. Com a petição inicial, foram 

juntados diversos documentos e os autos vieram automaticamente 

conclusos para análise. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, 

verifica-se que, muito embora a petição inicial tenha sido endereçada ao 

Juízo da Vara Especializada em Fazenda Pública, a demanda foi 

equivocadamente distribuída a esta Vara Especializada em Ação Civil 

Pública e Ação Popular. Pois bem. Desde já, anoto que o arquivamento da 

presente ação é medida que se impõe. Ocorre que, no processo 

eletrônico, a atribuição para cadastramento do feito é das próprias partes, 

através de seus patronos, sendo que o correto preenchimento dos dados, 

classes e assuntos processuais é essencial para a distribuição da ação 

ao juízo competente. Com efeito, dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 

de abril de 2018, a qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no 

âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

em seu art. 26: “Art. 26. Na propositura da ação é obrigatória a 

identificação da classe processual, o preenchimento dos dados 

estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro dos 

assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Da mesma forma, acerca 

da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 40. A distribuição da 

petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha 

capacidade postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor 

de feitos ou da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma 

automática, mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível 

permanentemente para guarda do peticionante.” Dessa forma, é 

responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo advogado, efetuar 

a correta alimentação do sistema no ato de cadastramento do feito, de 

maneira que, não o fazendo e vindo o processo a cair em Juízo 

incompetente, deverá diligenciar para realizar nova distribuição ao Juízo 

competente. Ressalto que, após detida reflexão sobre o assunto, 

sedimentei o entendimento de que casos como o presente, de distribuição 

equivocada do feito em razão de erro no cadastramento do Sistema PJE, 

não devem ser tratados como situação que enseja declínio de 

competência. Destarte, o declínio de competência deve ocorrer quando, 

direcionado intencionalmente um feito a determinado juízo, esse juízo se 

convença não ser o competente [em caráter absoluto] para processar e 

julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso dos autos. Isso 

porque restou asseverado pela própria parte autora na exordial que a 

presente ação é de competência da Vara Especializada da Fazenda 

Pública. Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do feito 

neste momento, é extremamente provável que se ensejasse o fenômeno 

da litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter proposto nova 

demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude [nova 

propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 

aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 

determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo redistribuídos, os feitos incorretamente 

distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em razão da ausência 

de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da Vara Especializada 

em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente para conhecer, 

processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante dos 

fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autor o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

14 de Fevereiro de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 220 de 221



Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral

Dúvidas e Sugestões:
Gestão do Diário da Justiça

Coordenadoria Judiciária 

(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 221 de 221


		2020-02-19T09:36:56-0400
	REBECCA ROQUE DUARTE:32529




